
 CIRCULAR 11 
19 de Julho 2013 

Traça-da-uva, Cicadela da FD, Oídio, Míldio, Cigarrinha verde e Análises Foliares  
 

TRAÇA-DA-UVA 

Nas duas últimas semanas foi registado um número muito elevado de capturas nas armadilhas 

sexuais, que têm resultado na presença dum elevado número de posturas (Foto 1) e perfurações (Foto 

2) nos cachos. Chamamos a atenção dos senhores Associados para a necessidade de realizarem uma 

estimativa do risco para verificar a necessidade de efectuar tratamentos, devendo nesta fase optar 

por produtos com acção curativa (consultar lista Insecticidas ADVID). 

O Nível Económico de Ataque (NEA) para a 2ª geração é de 1-10% cachos atacados, considerando-se 

um cacho atacado quando tem presença de ovos viáveis ou perfurações (Foto 2). 

         

Foto 1- Ovo viável de traça-da-uva                                              Foto 2- Perfuração de traça-da-uva 

 

CICADELA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA 

Devem nesta fase colocar as armadilhas cromotrópicas amarelas para monitorizar os adultos de 

Scaphoideus titanus, que começam a observar-se em elevado número (Foto 3), em particular em 

vinhas localizadas em cotas mais baixas (Régua, Santa Marta de Penaguião). 

Para quem efectuou um primeiro tratamento para esta praga deve aguardar novas indicações do 
Serviço de Avisos. Para quem, até à data, ainda não fez qualquer tipo de tratamento, deve proteger as 

vinhas de acordo com as indicações referidas. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 3 – Adulto de S. titanus (Pormenor) e armadilha com presença de cicadelídeos. Os mais escuros e delgados são de S. 

titanus, a verde-claro, a cigarrinha verde (M. Nóbrega 18/07/2013, Santa Marta de Penaguião)) 



 

 

OÍDIO 

Recomendamos que mantenham a vinha protegida até ao Pintor, utilizando nesta fase produtos de 

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

 

MÍLDIO 

Não é necessário efectuar qualquer tratamento para o míldio.  

 

CIGARRINHA VERDE 

Devem efectuar a estimativa do risco da cigarrinha verde, sendo que nesta fase o NEA é de 50 ninfas / 

100 folhas. 

 

ANÁLISES FOLIARES EM PI  

Estamos numa das épocas para proceder à recolha de pecíolos para a realização de análises foliares 

(50% pintor). No caso de ainda não ter efectuado a colheita de material, na altura da floração, deverá 

fazê-lo, solicitando para o efeito as indicações dos técnicos da ADVID.  

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ADVID, 19 de Julho 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. 


