
DOSSIER . EfIcIêncIa EnERgétIca

77AGROTEC / FEVEREIRO 2014

D O S S I E R  /  V I n h O  E  V I t I c u l t u R a

A Flavescência Dourada é uma das 
doenças cloróticas mais graves da 
videira, estando incluída desde 1993 

na lista de organismos de quarentena no seio 
da Comunidade Europeia, e na Lista A2 da 
Organização Europeia e Mediterrânea da 
Proteção das Plantas (OEPP). Em Portugal 
foi criado um Grupo de Trabalho sobre a 
Flavescência Dourada e, em 2012, elaborado 
um Plano de Ação Nacional para o Controlo 
da Flavescência Dourada da Videira1 cujas 
ações foram implementadas em 2013.

O surgimento da doença da Flavescência 
Dourada da videira em Portugal, em 2006, 
deu origem a uma preocupação acrescida 
para a vitivinicultura nacional, com reflexos 
na diminuição do rendimento e na multipli-
cação de materiais de propagação.

O que é A FlAvescênciA 
DOurADA?
É uma doença provocada por um fitoplasma 
específico da videira que é transmitido por um 
inseto vetor, o cicadelídeo Scaphoideus titanus 
(Figura 1), que ao picar videiras contaminadas 
transmite o fitoplasma a videiras sãs. O inseto 
após adquirir a doença fica com capacidade de 
transmiti-la a outra videira, passados 30 dias, 
enquanto a videira infetada pode evidenciar os 
sintomas da doença logo no ano seguinte ou até 
5 anos após contaminação. Embora algumas vi-
deiras atacadas possam recuperar se não forem 
reinfectadas, a maioria acaba por morrer.

Para que haja multiplicação da doença, é 
necessário a ocorrência simultânea de videi-
ras contaminadas com a Flavescência Doura-

1 www.advid.pt/imagens/outros/13722579971623.pdf

da e a presença do inseto vetor. O facto das 
videiras atacadas poderem não manifestar os 
sintomas da doença logo no ano seguinte ao 
da contaminação, gera maior dificuldade no 
seu controlo e confere maior importância à 
eliminação do inseto vetor na vinha.

Por conseguinte, se bem que a presença 
do inseto não determina obrigatoriamente 
a existência da doença, deve ser um sinal de 
alerta, tanto mais que estão identificados, na 
região norte do país, vários núcleos de parce-
las com videiras infetadas e insetos portado-
res do micoplasma da Flavescência Dourada.

ciclO BiOlógicO DO inse-
tO vetOr: ScaphoideuS 
titanuS
O inseto inverna na forma de ovos, que são 
depositados pelas fêmeas na madeira velha 
das videiras, geralmente a partir do início 
do mês de setembro. A eclosão inicia-se ape-
nas durante o mês de maio e ocorrem 5 es-
tádios larvares até atingirem o estado adulto 
(Figura 2). Os primeiros adultos surgem em 
julho e podem voar até meados de setembro.
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Figura 1. 

inseto Adulto do cicadelídeo Scaphoideus 

titanus

Figura 2. 

estádios do inseto vetor: (a) Larva L1; (b) 

Pré-adulto L5; (c) exúvia
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PrinciPAis sintOmAs 
A Flavescência Dourada apresenta uma sin-
tomatologia típica, surgindo os primeiros 
sintomas em videiras isoladas em princípios 
de junho. Geralmente a doença manifesta-
se ao longo do ciclo nas partes aéreas da vi-
deira, através dos seguintes sintomas:

 – Perda de vigor (Figura 3);
 – Disposição das folhas sobrepostas umas 

às outras, ficando duras e quebradiças 
(Figura 4);

 – Descoloração das folhas, com 
enrolamento triangular para a 
página inferior, acompanhado de 
amarelecimento nas castas brancas 
e vermelhão nas castas tintas 
(Figuras 5 e 6);

 – Dessecamento das inflorescências logo à 
floração (Figura 7) ou emurchecimento 
dos bagos na fase do pintor (Figura 8);

 – Atempamento incompleto das varas 
que ficam pendentes em forma de 
“chorão”.

Estes sintomas podem manifestar-se em toda 
a videira Vitis vinífera ou apenas num braço, 
enquanto no caso dos porta-enxertos, estes 
podem estar infetados sem todavia mostra-
rem sintomatologia; este facto, faz com que 
esta doença se intensifique com o controlo 
dos campos de pés-mães de porta-enxertos e 
dos materiais neles colhidos para a produção 
de enxertos-prontos.

estrAtégiAs De lutA
A Flavescência Dourada não dispõe de meios 
de luta direta. A luta contra esta doença as-
senta na adoção de medidas profiláticas e na 
luta contra o inseto vetor nas vinhas. A veloci-
dade de propagação da doença depende assim 
do nível de inóculo e da importância da popu-
lação do agente vetor.

Desde que seja detetada a doença num 
determinado local, é imprescindível estabe-
lecer um programa de eliminação do inseto 
vetor, para limitar a sua dispersão. Na Figura 
9 está localizado o número e épocas em que 
devem ocorrer os tratamentos. O tratamen-
to de inverno limita a população de ovos, 
mas fundamentais são os tratamentos pos-
teriores, à folhagem. Entre estes, o primeiro 
tratamento deve ser efetuado cerca de 1 mês 
após o surgimento das larvas (T1); o segundo 
(T2), será 15 dias após o primeiro e o terceiro  
(T3) é um tratamento de segurança contra os 
adultos.

Em Portugal e para 2013, já se encontravam homologadas sete substâncias ativas para o 
controlo do inseto Scaphoideus titanus, sendo algumas delas utilizadas também contra a Ci-
garrinha Verde. Alguns desses produtos têm ainda ação sobre outras pragas, podendo ser uti-
lizados com dupla finalidade, é o caso da Traça da Uva. Todavia, deve ser dada prioridade 
ao momento oportuno para o controlo da cicadela vectora da Flavescência Dourada, pois o 
alargamento da data do tratamento pode facilitar a entrada do inseto e provocar nova infeção. 
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Figura 3. 

videira infectada, com perda de vigor

Figura 4. 

Folhas enroladas com clorose e quebradiças
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Segundo o Plano de Ação Nacional para 
o Controlo da Flavescência Dourada da Vi-
deira, o primeiro tratamento é obrigatório 
em toda a região do Minho, e os seguintes 
tratamentos são obrigatórios nas Zonas de 
Intervenção Prioritária (ZIP) previamente 
definidas. 

meDiDAs PrOFiláticAs 
Entre as medidas profiláticas a pôr em prática 
pelos viticultores destacam-se:

 – Utilização de material vegetal são (bace-
los, garfos e enxertos-prontos);

 – Arranque sistemático das videiras infetadas;
 – Desvitalização e arranque das vinhas 

abandonadas;
 – Queima da lenha de poda, sobretudo da 

madeira com mais de 2 anos.

Neste contexto, a multiplicação de videiras as-
sume particular importância na dispersão des-
ta doença, devendo ser tomadas medidas que 
levem à sua contenção, de forma a garantir a 
sustentabilidade de toda a fileira vitivinícola. 

Para os materiais de propagação, é obri-
gatório o setor viveirista proceder ao trata-
mento térmico por água quente de todos os 
materiais intervenientes na produção de en-
xertos-prontos (estacas de porta-enxertos e de 
garfos) bem como de plantas oriundas do vi-
veiro que não tenham sido objeto de controlo 
a montante da sua produção.

imPActO ecOnómicO 
A Flavescência Dourada afeta a quantidade 
e a qualidade da produção, pondo em risco a 
curto prazo a sustentabilidade económica de 
qualquer exploração vitivinícola, sendo fun-
damental, a consciencialização dos viticulto-
res para mais esta preocupação fitossanitária, 
sobre a qual devem dar toda a prioridade.

Neste sentido, tem lugar a prospeção e 
respetiva identificação na vinha de videiras 
infetadas. A melhor altura para detetar a do-
ença é a partir da fase do pintor (agosto) até 
à vindima; as videiras que evidenciem sinto-
mas de contaminação devem ser marcadas, 
arrancadas e queimadas até 31 de março do 
ano seguinte.

A confirmação da presença do inseto 
vetor numa vinha ou na sua vizinhança, de-
termina a obrigação da realização dos trata-
mentos químicos com inseticidas específicos 
contra o Scaphoideus titanus, determinada 
por lei (Portaria n.º 976/2008, de 1 de setem-

bro), e ao abrigo da referida Portaria são publicadas anualmente, por Despacho do Diretor Ge-
ral de Alimentação e Veterinária, as listas de freguesias onde se regista a presença do fitoplasma 
e do seu inseto vetor. O último despacho foi publicado em 12 de abril de 2012 (Despacho n.º 
6084/2012).

O facto de se tratar de uma doença silenciosa, que rapidamente passa a manifestar elevado 
grau de contaminação, exige que seja tratada com a maior seriedade.  
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Figura 5. 

sintoma na folha de uma casta branca

Figura 6. 

sintoma na folha de uma casta tinta

Figura 7. 

inflorescências secas e varas por atempar

Figura 8. 

Cacho com bagos murchos

Figura 9. 

estratégia de luta contra o Scaphoideus titanus. Localização dos tratamentos químicos
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