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Oídio, Míldio, Traça, Scaphoideus  
 

OÍDIO 

As condições meteorológicas verificadas nos últimos dias têm sido favoráveis ao desenvolvimento da 

doença, tendo-se observado já alguns sintomas nomeadamente nas castas mais sensíveis que se 

apresentam com elevado crescimento vegetativo, designadamente em castas como a Tinta Roriz, 

Malvasia fina, Chardonnay e Tinta amarela. 

Nesta fase de grande sensibilidade para o oídio, devem manter a vegetação corretamente orientada, 

por forma a promover o arejamento e a entrada de luz na zona dos cachos.  

No caso das vinhas mais adiantadas e sem infecções de míldio, devem nesta fase efectuar uma 

aplicação de enxofre em pó. No entanto, tendo em conta as previsões de subida de temperatura 

prevista para os próximos dias, a sua aplicação deve ser efectuada, preferencialmente, de manhã cedo 

e sempre do lado Norte para evitar que ocorram problemas de queima por fitotoxicidade. Caso 

tenham de efectuar uma pulverização, devem optar por produtos com acção penetrante (consultar lista 

ADVID de produtos homologados para o míldio). 

 

MÍLDIO 

Esta doença não se tem vindo a manifestar com grande intensidade, no entanto, a precipitação 

ocorrida na noite do dia 18/06 nalguns locais da RDD (Senhora da Ribeira, Arnozelo, Foz Côa, Pocinho 

e Numão) poderá ter proporcionado condições à ocorrência de novas infecções. Apesar de, nestes 

locais, a doença não apresentar grande risco, aconselhamos a que mantenham as vinhas protegidas, 

optando nesta fase por produtos com acção penetrante que contenham cobre (consultar lista ADVID de 

produtos homologados para o míldio). 

 

TRAÇA  

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 

Foram observadas as primeiras ninfas de S. titanus no dia 4 de Junho, tendo-se verificado 

posteriormente uma redução significativa, possivelmente devido à descida da temperatura. As ninfas 

observadas correspondem aos dois primeiros instares (L1 e L2) em Vila Real e L3 em cotas mais 

baixas. 

Devem nesta fase continuar a realizar a estimativa do risco, tendo em conta as indicações dadas na 

circular anterior para a observação das ninfas. 

 



 

 

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. 

 Não se justifica ainda a colocação das armadilhas amarelas nas vinhas. 

 

  

 

 

 

 

ADVID, 20 de Junho 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. 


