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Régua, 27 de julho de 2012

TRAÇA DA UVA ATENÇÃO!

Scaphoideus titanus ATENÇÃO!

Teve já início o voo de adultos que vai originar
a terceira geração da praga.
Nas parcelas em que esta geração da traça da
uva tem causado prejuízos nos últimos anos, o Sr.
Viticultor deverá efectuar a Estimativa do Risco,
contando o número de ovos e/ou perfurações
existentes em 100 cachos (dois cachos ao acaso
em 50 cepas). Se este número se situar entre 1 e 10
deverá efectuar um tratamento com um insecticida
homologado, dando preferência aos produtos
aconselhados em Protecção Integrada e tendo em
atenção o seu Intervalo de Segurança (ver lista
enviada com a Circular n.º 7).

Recordamos que, de acordo com o Despacho
nº 6084/2012 publicado no Diário da República

CIGARRINHA VERDE

nº 90, 2ª Série, de 09/05/2012, é obrigatória a luta
contra este cicadelídeo em todas vinhas da
freguesia de Folhadela do concelho de Vila Real.
Assim, recomendamos aos Srs. Viticultores que
ainda não efectuaram o tratamento a aplicação
imediata de um dos seguintes insecticidas:
tiametoxame (Actara 25WG) ou fenepiroximato
(Dinamite). Chamamos a atenção para a
obrigatoriedade do registo da realização dos
tratamentos, designadamente das datas, produtos
e doses utilizadas.

QUEDA DE GRANIZO

Temos verificado o aumento do número de
ninfas nos nossos postos de observação biológica.
Recomendamos que o Sr. Viticultor proceda à
vigilância das vinhas através da observação
visual, procurando as formas jovens da praga
(ninfas) na página inferior das folhas. Deverão ser
observadas 100 folhas (duas folhas ao acaso em 50
videiras), por parcela homogénea de vinha, e a
decisão de tratar será tomada quando forem
encontradas mais de 50 ninfas em 100 folhas.
Caso seja necessário efectuar um tratamento
deverá ser dada preferência aos insecticidas
aconselhados em Protecção Integrada (ver lista

Nas vinhas atingidas pela queda de granizo
aconselhamos a imediata aplicação de um adubo
foliar com elevada percentagem de cálcio. O
tratamento será tanto mais eficaz quanto mais
rapidamente for efectuado.
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