
ESTADOS FENOLÓGICOS E CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

O ciclo da vinha continua 

atrasado cerca de 15 a 20 

dias. Previmos que no final 

de Agosto as uvas brancas 

estarão com graduações de 

álcool provável perto dos 

13º.  

Tendo em conta o golpe de 

calor que ocorreu no inicio 

de Agosto, é importante que se avalie os locais da parcela menos afectados para perceber 

como se organiza a vindima. É importante que as regas não parem para que a planta possa 

recuperar do impacto e continuar produtiva nos próximos anos. Apesar de nalguns casos a 

quebra ser muito elevada, importa perceber a necessidade de manter a planta viva para 

anos futuros.   

ESCA 

Observam-se sintomas de Esca nas folhas que se po-

dem restringir a um lançamento ou à cepa toda.. Co-

mo consequência deste progresso, pode-se assistir à 

queda total das folhas. Recomenda-se a identificação 

e marcação das cepas atacadas, para que na época de 

poda seguinte, sejam podadas à parte e a lenha de 

poda retirada e queimada. 
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TRAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos números que obtivemos, o pico da 3ª geração foi entre o dia 8 e o dia 10 pelo que se recomenda tratamento para a tra-

ça.  Chamamos a atenção para a leitura atenta do rótulo do produto no sentido de perceber se é um insecticida larvicida ou 

ovicida.  

Caso o mês de Agosto seja ameno e a vindima se prolongue, é provável que exista uma 4ª geração. Recomenda-se observação 

atenta no cacho. 

Este tratamento apenas deve ser dirigido às castas tintas e às uvas moscatel para licoroso. 

 

 

Cigarrinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relembramos que existem produtos que actuam sobre traça e cigarrinha pelo que é importante avaliar a extensão da doença e 

o intervalo de segurança. 

No caso das vinhas até 4 anos, basta o aparecimento da praga para justificar o tratamento.  


