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1 de Julho de 2014 

Oídio, Míldio, Traça e Scaphoideus  
 

 

OÍDIO 

As condições meteorológicas verificadas desde o dia 22 de Junho têm sido favoráveis ao 

desenvolvimento da doença, tendo-se observado já uma evolução significativa de sintomas nos 

cachos de castas mais sensíveis e que se apresentam um elevado crescimento vegetativo, como a 

Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Franca e Malvasia fina (Fig, 1 e 2).  

                 

        

No caso das vinhas onde os sintomas estão a manifestar-se de forma mais intensa, devem nesta fase 

aplicar produtos de contacto, com acção curativa. Nos restantes casos, devem aplicar produtos 

penetrantes (consultar lista ADVID de produtos homologados para o oídio). 

Devem ainda manter a vegetação correctamente orientada, por forma a promover o arejamento e a 

entrada de luz na zona dos cachos.  

 

MÍLDIO 

De acordo com o referido na circular de anterior, continuamos a verificar a ocorrência de infecções 

secundárias nas vinhas localizadas no Baixo Corgo, fruto da instabilidade climática registada durante o 

mês de Junho. Nessas vinhas, observam-se nesta fase simultaneamente sintomas nas folhas (Fig. 3) e 

sendo que nos cachos se observam sintomas do tipo “Rot Brun” (Fig. 4 e 5). 

 

 

 

Fig. 1- Infecções de oídio num cacho de Touriga Franca 

(1/07/2014, Baixo Corgo) 
Fig. 2- Infecções de oídio na folha (1/07/2014, Baixo Corgo) 



 

 

 

     

 

Tendo em conta a persistência de inóculo nas vinhas do Baixo Corgo, aconselhamos a renovação de 

tratamentos nessas vinhas, podendo no caso das vinhas mais adiantadas aplicar produtos de contacto 

e penetrantes (com acção curativa e anti-esporulante). Nas restantes vinhas podem aplicar produtos à 

base de cobre (consultar lista ADVID de produtos homologados para o míldio). 

 

TRAÇA  

De uma maneira geral, o 2º voo, resultante da emergência dos adultos da 1ª geração da traça-da-uva 

tem sido intenso (Fig. 6). Estes adultos estão nesta fase a efectuar posturas nos cachos (Fig. 7), 

registando-se também a presença de perfurações (Fig. 8).  

  

   

Fig. 4 e 5- Infecções de míldio no cacho do tipo “Rot brun” 

(1/07/2014, Baixo Corgo) 
Fig. 3- Infecções de míldio na folha 

(1/07/2014, Baixo Corgo) 

Fig. 6- Base de cola com elevada quantidade (415) 

borboletas de traça-da-uva (Santa Marta Penaguião, 23/06) 
Fig. 7- Ovo de traça-da-uva viável 



 

 

A presença destas perfurações, conjugadas com a elevada 

humidade relativa que se tem registado, tem 

proporcionado condições para o desenvolvimento 

precoce de alguns focos de podridão cinzenta no interior 

dos cachos. 

Devem efectuar estimativas do risco para verificar se a 

percentagem de cachos atacados (pela presença de ovos 

e/ou perfurações) é superior ao Nível Económico de 

Ataque (NEA: 1-10% cachos atacados). 

 

CICADELA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA 

O estado de desenvolvimento das ninfas (L4-L5) que têm sido observadas em vinhas localizadas em 

cotas mais baixas (Régua, Santa Marta de Penaguião) fazem prever que o aparecimento dos adultos 

estará para breve. 

Caso estejam localizados numa ZIP (Zona de Intervenção Prioritária), ou se o insecto estiver presente 

nas vinhas, devem aguardar pelas indicações do Serviço de Avisos para a realização dos tratamentos 

insecticidas.  

 

  

 

 

 

 

ADVID, 1 de Julho de 2014 

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. 8- Perfurações de traça-da-uva e consequente apodrecimento do 

bago 


