NEWSLETTER
Estimado(a) Duriense,
Estamos em época de férias e em plena preparação para mais uma vindima – apesar de que
férias propriamente ditas são algo que os viticultores não conseguem desfrutar devido aos
inúmeros tratamentos a que as condições climáticas incertas os têm obrigado a fazer.
Mas há boas notícias que vão chegando aos viticultores da Região Demarcada do Douro. A
ProDouro tem vindo a alertar para o problema das contaminações (Flavescência Dourada,
«Bois Noir», etc…) através do material vitícola, isto especialmente numa época em que o
movimento entre viveiristas e as várias regiões vitivinícolas portuguesas e europeias são um
corrupio intenso que facilita e muito a propagação das várias doenças da videira.
Era assim importante sensibilizar os operadores da viticultura para o problema, mas a
ProDouro quis ir mais longe e incentivou os viveiristas a equiparem-se com tecnologia que
permita prevenir aquelas doenças da videira, assim como Xylella fastidiosa.
É assim com gosto que a ProDouro anuncia que quem quiser comprar porta-enxertos ou
enxertos prontos de videira que passem pelo Tratamento por Água Quente (TAQ) já o pode
fazer em Portugal nos viveiros da Vitioeste.
A ProDouro deseja a todos os Durienses uma boas férias,
Francisco Tovar

Número 6/2018

23/07/2018

O que é o Tratamento por Água Quente (TAQ)
O TAQ é uma boa prática da viticultura moderna que consiste em submergir porta-enxertos ou
os enxertos-prontos que vão ser plantados a uma temperatura de 50ºC durante 45 minutos.
A esta temperatura e por este período de tempo a planta não sofre nenhuma consequência
negativa.
Esta exposição ao calor é feita num banho de água, com o objectivo de eliminar o agente
infecioso que se possa encontrar na planta.
O protocolo é exigente quanto à conservação do material vitícola em frigorífico e à sua
aclimatação antes e depois da submersão em água quente.
Sem ser uma vacina, pois a videira pode voltar a ser contaminada por um insecto vector, é um
processo de prevenção barato e de grande fiabilidade para quem planta ou reenxerta uma
vinha.
Para saber mais sobre o TAQ pode ler as conclusões do Workshop da ProDouro dedicado a
este assunto realizado no Museu Do Mouro na Régua em Novembro de 2016 (leia as
conclusões aqui).

Comunicado conjunto da ProDouro e da Vitioeste
Sendo o TAQ uma boa prática de viticultura, a ProDouro e a Vitioeste decidiram comunicar em
conjunto a possibilidade deste tratamento poder ser feito nas plantas compradas nos viveiros
da Vitioeste.
Pode ler o comunicado completo aqui.

Número 6/2018

23/07/2018

