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Cicadela da Flavescência Dourada, Análises foliares PRODI  

 

CICADELA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA 

Tendo em vista o cumprimento da Portaria 165 / 2013 de 26 de Abril, que estabelece medidas 

fitossanitárias destinadas à erradicação da Flavescência Dourada da videira (Fig. 1), doença de 

quarentena em Portugal, e à contenção do seu insecto vector, o cicadelídeo Scaphoideus titanus (Fig. 

2), a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte efectuou a publicação das listas onde o 

insecto vector está presente e o respectivo número de tratamentos obrigatórios a efectuar (Tabela 1). 

                 
        Fig. 1- Sintoma de FD em folha de videira                                         Fig. 2- Estado L5 e adulto de S. titanus 

 

Tabela 1- Lista de freguesias e indicação do número de tratamentos obrigatórios a efectuar 

Concelho 
Nº tratamentos obrigatórios 

1º Tratamento 1º e 2º Tratamentos 

Alijó Sanfins do Douro - 

Mesão Frio Santa Cristina, S. Nicolau, Vila Jusã e Oliveira - 

Murça Candedo - 

Peso da Régua Canelas, Godim, Loureiro, Moura Morta, Peso da Régua e Poiares 
- 

Sabrosa Paços e Souto Maior 
- 

Santa Marta de 
Penaguião 

Alvações do Corgo, Cumieira, Fornelos, Lobrigos (S. João Baptista), 

Lobrigos (S. Miguel) e Sever 

- 

Vila Real Abaças, Andrães, Arroios, Constantim, Mateus, Parada de Cunhos 

e Vale de Nogueiras 

Folhadela 

 

Tendo em conta que a Estação de Avisos do Douro já deu orientações, através da Circular 10/2014, 

para se efectuar o primeiro tratamento, os viticultores com vinhas localizadas nas freguesias referidas  

 



 
 

na Tabela 1 devem proceder à realização do mesmo, recorrendo para o efeito à lista de substâncias 

autorizadas contra este insecto (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Produtos autorizados para controlo de S. titanus (Fonte: DGAV)* 

 

*As condições de utilização dos produtos devem ser consultadas na lista de Insecticidas e Acaricidas da ADVID, devidamente 

actualizada a 10/07, com base na informação recebida da DGAV. 

 

Os proprietários de vinhas localizadas nas freguesias para as quais houve indicação de tratamentos 

obrigatórios, devem realizar os mesmos no período indicado pela Estação de Avisos (entre 10 e 17 de 

Julho), mantendo um registo da realização do mesmo em caderno de campo, designadamente das 

datas de aplicação, dos produtos e doses utilizados, anexando o comprovativo da sua aquisição. 

  

ANÁLISES FOLIARES (PRODI) 

Caso não tenham ainda procedido à recolha de pecíolos para efeitos de cumprir os requisitos da 

Produção Integrada, devem efectuá-lo nesta fase (Pintor), conforme indicado no nosso Boletim 

Informativo 12/2013 (Análises de solo e foliares), solicitando para o efeito as indicações dos técnicos 

da ADVID. Lembramos que esta recolha deverá ser feita com uma periodicidade de dois anos. 

 

 

 

 

ADVID, 10 de Julho de 2014 

Produto comercial Substância activa Família química 

ACTARA 25 WG tiametoxame neonicotinóide 

PLATINUM tiametoxame neonicotinóide 

DINAMITE fenepiroximato METI 

KAISO SORBIE lambda-cialotrina piretróides 

KARATE ZEON  lambda-cialotrina piretróides 

DECIS deltametrina piretróides 

DELTAPLAN deltametrina piretróides 

CORSÁRIO imidaclopride neonicotinóide 

CONDOR imidaclopride neonicotinóide 

NUPRID 200SL  imidaclopride neonicotinóide 

FASTAC alfa-cipermetrina piretróides 

CYTHRIN 10 EC cipermetrina piretróides 

LUZINDO clorantraniliprol+ tiametoxame diamida antranilica + neonicotinóide 

Relembramos a necessidade de respeitar o número máximo de aplicações de cada substância activa referido no 

boletim da ADVID. 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. 


