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

OÍDIO 

Continuamos a verificar uma evolução significativa dos sintomas desta doença. Recomendamos que 
mantenham a vinha protegida até ao fecho do cacho, utilizando nesta fase produtos de acção curativa 
(consultar lista ADVID de produtos homologados para o oídio).   

Devido às elevadas temperaturas que se têm vindo a registar e atendendo às previsões do IPMT para 
os próximos dias, recomendamos que os tratamentos fitossanitários sejam efectuados fora do 
período de maior calor, por forma a evitar problemas de fitotoxicidade. Devem neste período evitar 
também a aplicação de enxofre em pó.  

 

         

Fotos 1 e 2 – Sintomas de oídio no cacho na casta Touriga Nacional, Baixo Corgo em 28-06-2013. 

 

Tem-se verificado um forte aumento do vigor das plantas sendo fundamental, nesta fase, proceder a 
uma correcta orientação da parede de vegetação no sentido de promover a entrada de ar e de luz no 
interior das videiras para reduzir as condições de desenvolvimento do oídio.  

As operações culturais devem ser efectuadas de forma prudente, não promovendo demasiado a 
exposição dos cachos, através de desfolhas ou despontas severas, prevenindo no caso particular de 
castas mais sensíveis (ex. Tinta Barroca) problemas de escaldão que se podem acentuar neste período. 

 

MÍLDIO 

Não é necessário efectuar qualquer tratamento para o míldio.  

 

 

 

 

 



 

TRAÇA-DA-UVA 

Desde a semana passada que têm sido observados ovos viáveis de traça-da-uva (Foto 3). É importante 
destacar que esta semana foi contabilizado um número muito significativo de adultos nalgumas 
armadilhas delta, o que pode vir a traduzir-se, em ovos e lagartas nos cachos. Devem nesta fase 
efectuar as estimativas do risco no sentido de verificar a necessidade de intervenção (NEA 2ª geração: 
1-10% cachos atacados*). * cacho com presença de ovos viáveis ou perfurações (Foto 4). 

 

         

Foto 3- Ovo viável de traça-da-uva                                              Foto 4- Perfuração recente de traça-da-uva 

 

CIGARRINHA VERDE 

Está a ser contabilizado um número importante de adultos nas armadilhas amarelas e, nalguns locais 
mais adiantados, de ninfas de 2ª geração nas folhas. No entanto e salvo raras excepções (plantações 
novas e vinhas localizadas em zonas mais expostas do Douro Superior), o elevado vigor que as videiras 
apresentam faz com que os estragos desta praga se diluam na densa parede de vegetação, não 
justificando qualquer intervenção contra este insecto. 

 

CICADELA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA 

As ninfas que têm sido observadas (máximo de desenvolvimento L4-L5) têm sido maioritariamente 
registadas em cotas mais baixas, localizadas em linhas de água ou vales (ex. vale de Santa Marta de 
Penaguião, vale do Rodo), sendo que nas vinhas mais expostas, não se tem conseguido observar este 
insecto. Nas cotas mais altas (ex. Vila Real), o insecto existe em densidades muito reduzidas e numa 
fase mais atrasada (L1-L3). 

Para além da monitorização das ninfas nas folhas, devem nesta fase colocar as armadilhas amarelas. 

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. 
  

 

 

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. 


