
                                                                                    

CIRCULAR 1 
16 Fevereiro de 2015 

Herbicidas, Confusão Sexual e Flavescência Dourada 

 

PROGRAMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS 

Com vista a programar a aplicação atempada dos herbicidas (a efectuar antes do abrolhamento), devem 

reunir os elementos necessários e contactar o respectivo técnico da ADVID, o qual poderá apoiar na 

tomada de decisão sobre a selecção da substância activa mais adequada para aplicação à vinha, a 

qual deverá ter em conta os seguintes aspectos: 

- Estado e a evolução do coberto vegetal (cobertura do solo e tipo de infestantes); 

- Tipo de solo (natureza do solo, condições de humidade); 

- Características da vinha (idade, estado de desenvolvimento); 

- Critérios toxicológicos, ecotoxicológicos e ambientais. 

Devem também nesta fase proceder à calibração dos equipamentos de pulverização, neste caso 

adaptando-os para a aplicação de herbicidas, já que a adequação do volume de água por unidade de 

superfície e a forma de distribuição da calda (influenciada pelo tipo de bicos e pela pressão) são 

fundamentais para o sucesso desta intervenção. Para o efeito, devem consultar o Boletim 1/2015 

“Herbicidas -Elementos de apoio à decisão em modo de Produção Integrada da Vinha”.  

Lembramos que a ADVID poderá prestar o serviço de calibração de equipamentos de pulverização aos 

seus Associados.  

 

CONFUSÃO SEXUAL DA TRAÇA-DA-UVA 

A confusão sexual, método de protecção contra a traça-da-uva, alternativo à luta química, exige a 

aplicação atempada dos difusores de feromona, de preferência, antes do início do voo dos adultos, o 

que acontece na Região Demarcada do Douro por volta de meados de Março. 

Devem nesta fase proceder à encomenda dos difusores junto do respectivo fornecedor, para que os 

mesmos estejam em tempo útil disponíveis na exploração.  

Para mais pormenores, devem consultar o Caderno técnico ADVID nº 4 (Confusão sexual da Traça-da-

uva), disponível em http://www.advid.pt/cadernos?codCaderno=11 ou os respectivos técnicos da ADVID. 



 
 

FLAVESCÊNCIA DOURADA 

A Flavescência é uma doença de quarentena transmitida entre videiras por duas vias, através do seu 

insecto vector, o cicadelídeo Scaphoideus titanus B. e pelo homem, através do material de 

propagação vegetativa. Dada a elevada importância económica desta doença e a sua rápida 

propagação nalgumas regiões vitícolas, o seu controlo é obrigatório (Portaria nº 165/2013 de 26 de Abril) 

quer seja através dos tratamentos insecticidas a efectuar contra o insecto vector, quer do arranque de 

videiras infectadas.  

Nas vinhas onde tenha sido identificada a doença e onde tenham sido marcadas videiras na campanha 

anterior, o arranque das videiras deverá ser efectuado obrigatoriamente até 31 de Março. 

No caso de novas plantações de vinhas, recomendamos que sejam implementadas as seguintes 

medidas de prevenção para evitar a entrada desta doença: 

- Aquisição de plantas certificadas (etiqueta azul) ou standard (etiqueta laranja), as quais 

garantem uma maior qualidade varietal e um bom estado sanitário, neste caso, garantindo a ausência 

de doenças de quarentena. As plantas adquiridas deverão ser sempre acompanhadas das respectivas 

etiquetas com passaporte fitossanitário (Fig. 1); 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 1- Etiquetas de material certificado (etiqueta azul) e standard (etiqueta laranja). Ao lado, dois enxertos prontos com a 
respectiva etiqueta (Adaptado de DGAV – Fitossanidade). 

- Por forma a garantir a variabilidade genética e reduzir a vulnerabilidade a factores ambientais, 

sempre que possível, devem adquirir material de vários clones (idealmente mais de seis); 

- Evitar a aquisição de material vegetativo em regiões onde a doença já tenha sido identificada, ou 

onde exista o insecto vector. 
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