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TRAÇA-DA-UVA 

As contagens efectuadas esta semana nas armadilhas sexuais localizadas em vinhas mais expostas, 
indicam um aumento de capturas de adultos (Foto 1), prevendo-se que, a partir do final desta 
semana, se inicie o período de posturas de ovos da 3ª geração nos cachos (Foto 2). 

Esta situação não deve no entanto ser generalizada ao resto da Região (vinhas localizadas em cotas 

mais altas ou em zonas mais frias), já que este ano a traça apresenta uma grande heterogeneidade no 

seu desenvolvimento, tendo-se registado já, de uma forma geral, um atraso de duas semanas no início 

do voo. Assim, aconselhamos a monitorização das armadilhas sexuais, para confirmar o início do voo 

(de preferência mais de uma vez por semana, se tal for possível).  

Após a verificação da subida dos adultos na armadilha, aconselhamos a realização de uma estimativa 

do risco, no sentido de avaliar a presença de ovos viáveis nos cachos. O Nível Económico de Ataque 

(NEA) nesta fase é de 1-10% cachos atacados (ovos viáveis ou perfurações). 

Em caso de necessidade de intervenção, devem optar nesta fase pela aplicação de produtos com 

acção ovicida (consultar a Lista de Insecticidas e Acaricidas 2013), devendo ter especial cuidado com a 

técnica de aplicação, para que o produto atinga o alvo biológico (ovo), molhando bem os cachos. 

Depois de eclodirem, as lagartas de 3ª geração penetram no interior do cacho e a eficácia de um 

eventual tratamento larvicida no interior do cacho é muito reduzida. 

A realização de uma desfolha poderá também ser vantajosa, por um lado porque expõe os ovos aos 

raios solares, desidratando-os, e permitindo, por outro lado, uma melhor pulverização dos cachos, no 

caso da realização de um tratamento. 

       
 

 

  

 

 

ADVID, 7 de Agosto de 2013 

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. 

Foto 1- Base de cola da armadilha com adultos de 
traça-da-uva 

Foto 2- Bago com ovo de 3ª geração da traça-da-uva 


