
 

                                    CIRCULAR 9 
09 de Junho de 2014 

OÍDIO, MÍLDIO, TRAÇA-DA-UVA E SCAPHOIDEUS 
 
 

OÍDIO DA VIDEIRA (Erysiphe necator) 
 

As condições climáticas ocorridas nos últimos dias (nebulosidades e orvalhadas frequentes), 

associadas à forte pressão da vegetação têm sido favoráveis ao desenvolvimento da doença, 

estando esta a manifestar-se com alguma intensidade nos cachos (Fotos 1 e 2).  

Até ao estado fenológico “Fecho do cacho” a vinha apresenta grande sensibilidade à doença, pelo 

que as videiras e principalmente a zona de frutificação devem estar protegidas preventivamente. 

Recomenda-se nesta fase renovar os tratamentos em função do período de persistência dos 

fungicidas usados na última aplicação (consultar lista ADVID de produtos recomendados em PI).  

Alertamos para a necessidade de efectuarem as operações em verde (despampa, ampara, 

desponta), por forma a reduzir as condições favoráveis ao desenvolvimento do fungo no interior 

da videira, promover o arejamento e a facilitar a penetração do tratamento fungicida 

maximizando a eficácia dos produtos. 

 
 

MÍLDIO DA VIDEIRA (Plasmopara vitícola) 
 

A precipitação ocorrida nos últimos dias não foi suficiente para a ocorrência de infecções. No 

entanto, nas vinhas onde a doença se tinha manifestado através de manchas com esporulação, 

que se mantiveram activas até este período (caso de algumas vinhas localizadas no Baixo Corgo), 

esta precipitação proporcionou condições para a ocorrência de infecções secundárias. Nestas 

situações, alertamos para a necessidade de manter as vinhas protegidas, utilizando para o efeito 

fungicidas penetrantes ou sistémicos com acção curativa e efeito anti-esporulante, podendo 

Foto 2- Esporulações de oídio (T. Roriz, Baixo-corgo) Foto 1- Cacho com oídio (T. Franca, Baixo-corgo) 



 

nesta fase recorrer a uma aplicação com misturas à base de cobre (consultar lista ADVID de produtos 

recomendados em PI). 

Nas vinhas onde a doença não se tenha manifestado deve ser renovado o tratamento em função 

da evolução climática. 

Deve manter as vinhas correctamente orientadas, de forma a reduzir as condições favoráveis ao 

desenvolvimento da doença no interior da própria videira e a facilitar a penetração das caldas 

fungicidas para que a eficácia dos produtos seja optimizada. 

 

TRAÇA-DA-UVA (Lobesia botrana) 
 

Em parcelas localizadas em cotas mais baixas o acompanhamento das armadilhas sexuais permitiu 

detectar o início do 2º voo da traça da uva, pelo que devem equacionar a realização das 

estimativas do risco para a observação de ovos viáveis da 2ª geração. 
 

CICADELA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (Scaphoideus titanus) 
 

Foram já observadas as primeiras ninfas de S. titanus (Fotos 3 e 4), em vinhas com historial da 

presença desta praga, no dia 27 de Maio. As ninfas observadas correspondem aos dois primeiros 

instares (L1 e L2) e foram encontradas na Zona da Régua (Baixo corgo).  

Caso estejam localizados numa ZIP (Zona de Intervenção Prioritária), ou se estiverem localizados 

numa freguesia com presença de S. titanus, devem aguardar pelas indicações do Serviço de Avisos 

para a realização dos tratamentos insecticidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto 3- Folha com 1 ninfas de 1º instar de S. titanus         Foto 4- Pormenor de ninfa de 1º instar de S. titanus 

 

 

 

ADVID, 09 de Junho 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. 


