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TRAÇA-DA-UVA, CICADELA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA  
 

TRAÇA-DA-UVA 

Foi detectado o início do 3º voo da traça, mas de forma ainda pouco intensa. Num grande 

número de parcelas (em especial as mais expostas localizadas no Cima Corgo, onde 

tradicionalmente existe pressão da praga) não se estão ainda a observar ovos viáveis de 3ª 

geração, pelo que nessas condições, não se justifica a realização de tratamentos ovicidas no 

imediato. Devem no entanto ter em atenção as parcelas mais vigorosas localizadas no Baixo 

Corgo, onde as condições são mais favoráveis nesta fase ao desenvolvimento da praga. 

Aconselha-se assim a vigilância mais apertada da armadilha e a realização da estimativa do risco. 

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

perfurações de 3ª geração). 

 

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), compete à Estação de Avisos do Douro (EAD) a emissão de Avisos que dão indicação 

sobre o período para a realização dos tratamentos obrigatórios.  

A Circular 9/2015, emitida a 1 de Julho, recomendou que o primeiro tratamento dirigido ao 

insecto vector fosse realizado entre 6 a 12 de Julho, em várias freguesias onde o insecto vector 

está presente. 

Ontem (28/07) a EAD emitiu a Circular 10/2015, dando indicações para a realização do segundo 

tratamento obrigatório apenas nas vinhas da freguesia de Folhadela (concelho de Vila Real) e 
São Miguel Lobrigos (concelho de Santa Marta de Penaguião). O tratamento deverá ser 

realizado no período de 3 a 9 de Agosto com um insecticida homologado para esta finalidade 

(para apoio à selecção das substâncias activas, devem contactar os serviços técnicos da ADVID). 

 

           
        Fig. 1- Sintoma de Flavescência Dourada em folha.               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 a realizar 

1ª circular  

(6 a 12 Julho) 

2ª circular  

(3 a 9 Agosto) 

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 e Sedielos 

- 

Sabrosa Paços e Souto Maior 
- 

Santa Marta de 
Penaguião 

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

Baptista), Lobrigos (S. Miguel) e Sever 

S. Miguel de 

Lobrigos 

Vila Real 
Abaças, Andrães, Arroios, Constantim, Folhadela, Mateus, 

Parada de Cunhos e Vale de Nogueiras  
Folhadela 

 

CIGARRINHA-VERDE 

Tendo em conta que as videiras estão a atravessar um período de intenso stresse térmico e 

hídrico (mais significativo no Douro Superior e no Cima Corgo), prevê-se que o ataque da 2ª 

geração se restrinja apenas a vinhas mais vigorosas do Baixo Corgo ou nas restantes sub-regiões 

mas localizadas em cotas mais altas ou ainda em linhas de água. 

Devem efectuar a estimativa do risco com vista a avaliar a necessidade da realização de 

tratamentos insecticidas (NEA: 50 ninfas /100 folhas). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ADVID, 29 Julho de 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. 


