
Current challenges of the grape berry moth (Lobesia
botrana) in the Douro Demarcated Region 

Considering the guidelines of Directive 2009/128/EC for the
sustainable use of pesticides, the implementation of protection
strategies against Lobesia botrana (Denis & Schiffmüller), is a
fundamental practice for a more sustainable viticulture. The method
of protection by mating disruption and monitoring with pheromone
traps has been tested in the Douro Wine Region (DWR). This
method consists of disrupting mating, through the saturation of the
atmosphere with a synthetic sexual pheromone (E,Z-7,9-
dodecadienyl acetate) released by diffusers placed in grapevines.
The NOVATERRA project aims at evaluating the effectiveness of an
innovative passive pheromone diffusion system. 

and resulting wine. In DWR, L. botrana can develop three to four
generations per year which can affect up to 50% of the bunches at
harvest.

In this sense, the development of means capable of ensuring
effective protection from this pest has deserved special attention
on the part of the scientific community.  The novel method of
passive diffusion of protection against the grape berry moth,
developed by partner CORTEVATM, consists of pheromone
application under gel form (Press Enrapta Lobesia) on the
grapevine's bark, which is biodegradable once the pheromone
release is over (Figure 1). Trials were carried out at vineyards in
Quinta do Seixo (property of Sogrape, DWR - Portugal) and
damage assessments were done after each pest generation and at
harvest (Figure 2). Results indicate there are no significant
differences in the performance of the new formulation and the
standard diffusion method (ISONET L TT, generating a plastic
residue), while both methods show significant protection
improvements when compared to the untreated area which
presented with a higher percentage of damaged bunches. 

OBJECTIVE

SUMMARY
The grape berry moth, L. botrana is considered the main grapevine
pest in several countries in Southern Europe, causing direct
damage caused by the caterpillar, as well as indirect damage by
promoting the installation of fungal diseases, such as gray rot
caused by Botrytis cinerea. Due to the critical economic importance
of the grape crop in the DWR in Portugal, this pest can cause
notable losses due to the negative effect on the quality of grapes 
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Figure 1. - Evolution of gel pheromone (Enrapta Lobesia Press)
degradation from April 6th (top left), May 7th (top center), June 1st
(top right), July 6th (bottom left), August 17th, (bottom center) and
September 8th, 2021 (bottom right). 

Figure 2. - Damage caused by the first generation of Lobesia
botrana on May 27th (top left) second generation on July 6th
(top right), third generation on August 17th (bottom left) and at
harvest on September 8th, 2021 (bottom right). 

The NOVATERRA project has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 grant agreement number 101000554. EN



Os atuais desafios da traça da uva (Lobesia botrana) na
Região Demarcada do Douro 

Considerando as orientações da Diretiva 2009/128/CE para o uso
sustentável de pesticidas, a implementação de estratégias de
proteção contra Lobesia botrana (Denis & Schiffmüller), é uma
prática fundamental para uma viticultura mais sustentável. O
método de proteção por confusão sexual e a monitorização
utilizando armadilhas sexuais tem vindo a ser testado na Região
Demarcada do Douro (RDD). Este método consiste na perturbação
do acasalamento, através da saturação da atmosfera com a
feromona sexual sintética (E,Z-7,9-dodecadienil acetato) libertada
pelos difusores colocados na vinha. No âmbito do projeto
NOVATERRA pretende-se assim avaliar a eficácia de um sistema
inovador de difusão passiva da feromona. 

Na RDD, L. botrana pode desenvolver três a quatro gerações
anuais, podendo afetar até 50% dos cachos à vindima.

Neste sentido, o desenvolvimento de meios capazes de
assegurarem uma proteção eficaz desta praga tem merecido
especial atenção por parte da comunidade científica.O sistema
inovador de difusão passiva da feromona de proteção contra a
traça da uva, desenvolvido pelo parceiro CORTEVATM consiste na
aplicação da feromona em forma de gel (Enrapta Lobesia Press)
sobre o ritidoma da videira, sendo biodegradável uma vez
terminada a libertação da feromona (Figura 1). Os ensaios
decorreram na Quinta do Seixo (propriedade da Sogrape, RDD,
Portugal) e a avaliação dos estragos foram monitorizados após
cada geração e à vindima (Figura 2). Os resultados indicam que
não há diferenças significativas na eficácia da nova formulação e
do método de difusão convencional (ISONET L TT, que gera um
resíduo de plástico), enquanto ambos os métodos apresentaram
melhoria significativas de proteção quando comparadas à área não
tratada, que apresentou uma maior percentagem de cachos
danificados. 

OBJETIVO

SUMÁRIO
A traça da uva, L. botrana é considerada a principal praga da vinha
em vários países do Sul da Europa, causando estragos diretos
provocados pela lagarta no bago, como também estragos indiretos
por promover a instalação de doenças fúngicas, como a podridão
cinzenta causada por Botrytis cinerea. Pela importância económica
da cultura da vinha na RDD em Portugal, esta praga pode causar
prejuízos notáveis pelo impacto negativo na quantidade e
especialmente na qualidade da uva e consequentemente do vinho. 
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Figura 1. - Evolução aparente da degradação da feromona em
forma de gel (Enrapta Lobesia Press) de 6 de abril (superior
esquerda), a 7 de maio (superior central), a 1 de junho (superior
direita), a 6 de julho (inferior esquerda), a 17 de agosto (inferior
central) e a 8 de setembro de 2021 (inferior direito). 

Figura 2. - Danos causados pela primeira geração de Lobesia
botrana a 27 de maio (superior esquerda), segunda geração a 6
de julho (superior central), terceira geração a 17 de agosto
(inferior esquerda) e à vindima a 8 de setembro de 2021 (inferior
direito). 
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