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TRATAMENTO POR ÁGUA QUENTE

VITIS

ADVID E UTAD JUNTAM-SE À
PRODOURO EM DEFESA DA
OBRIGATORIEDADE DO TAQ
Um pequeno passo para a Prodouro, um grande
passo para a região

Capoulas Santos
atende pedido da
Prodouro
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ADVID lança Boletim 5/2019 dedicado ao
Tratamento por Água Quente ou TAQ conforme
designação criada pela PRODOURO na tradução
do francês TEC (Traitement à L’Eau Chaude).
A associação duriense demonstra a eficácia do
TAQ no controlo de vários organismos
patogénicos e pragas da vinha em todo o mundo e
afirma ainda que “(...) actualmente não existem
alternativas que possam ser utilizadas no
tratamento do material vegetativo, já que os
ensaios com aplicação de substâncias químicas
e/ou biológicas deu resultados incertos e/ou
insatisfatórios.”
O boletim termina com chave de ouro ao defender
que “(...) a obrigatoriedade de submeter todo o
material vegetativo a tratamento por água quente
(TAQ) promoveria a sua qualidade fitossanitária,
reduzindo a presença de doenças do lenho em
vinhas a instalar e contribuindo para que a FD se
mantivesse ausente da maior parte das vinhas.”
A UTAD na pessoa da Professora Catedrática de
Patologia Vegetal, Ana Maria Nazaré Pereira, veio
também a público defender em declaração a
“(…)obrigatoriedade do TAQ para o material de
plantação Vitis sp. a utilizar na Região Demarcada
do Douro onde os fitoplasmas e os fungos do
lenho se encontram, por vezes com elevada
frequência”.
A PRODOURO vem proclamando esta medida
desde 22 de Novembro de 2016, quando realizou a
sua primeira sessão de trabalho pública sobre a
Flavescência Dourada. Depois disso, desfez
tabus através da demonstração prática do TAQ o
que motivou o comunicado conjunto com os
viveiros VitiOeste em 23 de Julho de 2018. Sendo
assim, foi com grande satisfação que registamos
esta tomada de posição da ADVID e da UTAD e é
com grande sentido de causa que aceitamos o
convite que nos foi dirigido pela ADVID enquanto
membro do grupo de trabalho do PLANO
NACIONAL DE CONTROLO DA
FLAVESCENCIA DOURADA, para reunir com a
DGAV entidade com competências para propor
legislação neste âmbito.
Vamos ao trabalho!

Máquina de TAQ instalada na VitiOeste resultado de
protocolo de colaboração entre PRODOURO e esta
empresa

Sintomas de Flavescência Dourada na folha
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Foi com grande alegria que recebemos a
Portaria n.º 279/2019 de 28 de Agosto que
procede à segunda alteração da Portaria n.º
323/2017 de 36 de Outubro. Por altura da
primeira alteração, partilhámos convosco via
newsletter a carta dirigida pela PRODOURO
ao Sr. Ministro da Agricultura Capoulas
Santos. Se bem se recordam, fizemos questão
de felicitar o nosso ministro pelas alterações
feitas ao VITIS que vêm minorar as injustiças
perpetradas sobre as vinhas velhas em
socalcos. Infelizmente o montante das ajudas
continua aquém do desejável, mas vamos
aguardar por melhores ventos.
Vimos neste momento agradecer
publicamente o facto de ter sido evitado um
“ano em branco” nas plantações ao considerar
“elegíveis os investimentos iniciados a partir
da data de submissão da candidatura, na
condição de a mesma vir a ser aprovada.”
A PRODOURO pediu, o Sr. Ministro acedeu e
todos os viticultores agradecem este passo
dado em favor da agricultura e do
desenvolvimento do país. O nosso
agradecimento é extensivo à direção do IVV,
a quem tínhamos denunciado em primeira
mão o perigo de passarmos “um ano em
branco”.

TAQ

Vitioeste faz balanço positivo de Tratamento por Água
Quente
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A empresa Vitioeste com quem a PRODOURO estabeleceu o protocolo de cooperação no âmbito do
projecto de Tratamento por Água Quente faz um balanço muito positivo do primeiro ano de
operacionalização do projecto.
Durante a campanha de 2019 tratou 447.505 plantas para 30 entidades, garantindo aos viticultores, à
plantação, a sanidade das suas videiras. Parabéns a todos pelo excelente trabalho!
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