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Vide con síntomas de flavescencia dourada (fonte: EPPO, Dr. Federico Bondazi)

Vide con síntomas de flavescencia dourada (Foto: Estación Fitopatolóxia de Areeiro)

4  Como podo evitar a presenza 
 da flavescencia dourada?
Actualmente non temos constancia da presenza da flavescencia dou-
rada en Galicia, pero si está presente o seu principal vector, Scaphoi-
deus titanus, razón pola que se demarcou unha zona tampón  na fron-
teira coa zona infectada de flavescencia en Portugal.

Polo tanto, nesta zona tampón recoméndase realizar as seguintes 
medidas:

• Identificar síntomas da enfermidade.

• Realizar tratamentos con insecticidas autorizados no caso de 
identificar a presenza de  Scaphoideus titanus.

• Utilizar material de reprodución de vide certificado e con pasa-
porte fitosanitario.

• Arrincar e destruír os pés de vide das parcelas abandonadas.

• No caso de sospeita da presenza, notificar á autoridade compe-
tente de sanidade vexetal.



1   Antecedentes

A flavescencia dourada da vide é unha enfermidade de corentena cau-
sada por un fitoplasma (unha bacteria sen parede celular), parasito 
intracelular dos vasos do floema, que provoca un enfraquecemento 
progresivo e mesmo a morte da planta da vide. A principal vía de 
transmisión da enfermidade é a través do insecto cicadélico Scaphoi-
deus titanus Ball, cuxas ninfas e adultos adquiren o fitoplasma dunha 
cepa infectada e, tras 4-5 semanas de incubación, son capaces de 
transmitilo a plantas sas.

Scaphoideus titanus aliméntase principalmente de plantas de vide 
(Vitis spp.). Este insecto vector foi introducido hai poucas décadas en 
Europa, e atópase distribuído polo sur de Francia, norte de España 
(Cataluña e Galicia), Portugal e outros países europeos.

A área de incidencia da flavescencia dourada non é tan extensa como 
a de S. titanus. De acordo con EPPO, atópase presente en Austria, 
Portugal, Francia, Alemaña, Serbia, Eslovenia, Italia, Montenegro, Re-
pública Checa, Croacia, Romanía e Hungría e España.

Actualmente, debido aos gromos de flavescencia dourada detecta-
dos en Portugal, foi declarada unha zona delimitada que fai fronteira 
co sur de Galicia. En consecuencia, en Galicia creouse unha zona 
demarcada tampón nas parroquias dos seguintes concellos limítro-
fes coa fronteira portuguesa: Arbo, A Cañiza, Crecente, As Neves, 
Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Tomiño e Tui na provincia 
de Pontevedra, e Padrenda na Provincia de Ourense.

É importante destacar que a introdución do material de plantación 
de Vitis spp., con infeccións latentes de flavescencia dourada, nun 
lugar onde o vector S. titanus está presente, pode provocar unha 
expansión moi rápida da enfermidade debido á alta especialización 
e á grande eficiencia de transmisión que ten este insecto.

2  Síntomas e danos 

 
O primeiro que se debe ter en conta en canto á sintomatoloxía da 
flavescencia dourada é que, desde o momento no que a planta é 
infectada polo organismo, os síntomas normalmente tardan en 
aparecer ata un ano aproximadamente. Os mellores meses para 
visualizar estes síntomas son os comprendidos entre finais de xu-
llo e finais de agosto.

En canto aos síntomas que se observan nas plantas infectadas, pó-
dense citar os seguintes:

• Atraso no agromado.

• Mortalidade total ou parcial das cepas.

• Ausencia de produción, os acios secan e non chegan en ningún 
caso a madurar.

• Enrolamento das follas cara ao envés.

• Disposición das follas dentro da videira en forma de tellas ou 
escamas de peixe.

• Coloración vermella ou amarela das follas, segundo se trate de 
variedades tintas ou brancas.

• Falta total de agostamento das videiras.

Flavescencia da vide

• As videiras toman porte desmaiado, coma se fosen de goma, 
dándolle á cepa un aspecto chorón.

Case todos os síntomas descritos poden confundirse cos doutras 
alteracións, e por iso esta enfermidade debe ser confirmada tamén 
por técnicas moleculares.

3  Hóspedes

A vide (Vitis vinifera) é o hóspede máis significativo da flavescencia 
dourada, aínda que a riverbank grampe ou Vitis riparia tamén pode 
infectarse naturalmente.

En condicións de laboratorio, este fitoplasma conseguiuse transmitir 
con éxito a outras plantas herbáceas como Vicia faba. Esta planta 
utilízase como hóspede para a realización de ensaios experimentais, 
pero en condicións de campo Vicia faba non se ve afectada por este 
fitoplasma.

Scaphoideus titanus. Insecto vector da flavescencia dourada  
(Foto: Estación Fitopatolóxica do Areeiro) Zona demarcada de flavescencia dourada en Galicia
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