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Flavescência Dourada e Doenças de lenho  
 

Flavescência Dourada 
 

A Flavescência é uma doença de quarentena transmitida entre videiras por duas vias, através 

do seu insecto vector, o cicadelídeo Scaphoideus titanus B. e pelo homem, através do material de 

propagação vegetativa. Dada a elevada importância económica desta doença e a sua rápida 

propagação nalgumas regiões vitícolas, o seu controlo é obrigatório, quer através dos tratamentos 

insecticidas efectuados ao vector, quer através do arranque de videiras infectadas. Nas vinhas onde 

tenha sido identificada a doença e onde tenham sido marcadas videiras na campanha anterior, o 

arranque das videiras deverá ser efectuado obrigatoriamente até 31 de Março. 

Pelo facto de estarmos em período de plantações de novas vinhas, recomendamos especial cuidado 

nas medidas de prevenção da entrada desta doença na vinha, dando especial atenção às seguintes 

recomendações: 

 Aquisição de plantas certificadas (etiqueta azul) ou standard (etiqueta laranja), as quais garantem 

uma maior qualidade varietal e um bom estado sanitário, designadamente, neste caso, através da 

ausência de doenças de quarentena. As plantas adquiridas deverão ser sempre acompanhadas das 

respectivas etiquetas com passaporte fitossanitário; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Foto 1- Etiquetas de material certificado (etiqueta azul) e standard (etiqueta laranja). Ao lado, dois 
enxertos prontos com a respectiva etiqueta (Adaptado de DGAV – Fitossanidade). 
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 Evitar a movimentação de material vegetativo de regiões onde a doença já tenha sido identificada, 

ou onde exista o insecto vector. 

 

Doenças do lenho  
 

Em vinhas com presença de doenças do lenho, as medidas preventivas assumem uma 

importância relevante, já que não é possível o seu controlo através de tratamentos curativos. Neste caso 

recomendamos as seguintes boas práticas de intervenção na poda: 

 Efectuar a poda com tempo seco e sem vento; 

 As videiras com sintomatologia suspeita que foram marcadas no Verão anterior, deverão ser 

podadas no final; 

  Os instrumentos de poda (tesouras e serrotes) deverão, sempre que possível, ser 

desinfectados com lixívia diluída (5 %); 

 Evitar cortes que provoquem a exposição de grandes superfícies do lenho e cortes muito 

“rentes” aos tecidos vasculares, pois a cicatrização comprometerá a correcta circulação da 

seiva nesses vasos, o que agrava o problema; 

 Proteger os cortes de grande dimensão com uma pasta fúngica, com unguentos de enxertia 

ou betume industrial; 

  Evitar deixar a lenha de poda na proximidade da vinha durante o Inverno, já que esta 

contribui para a disseminação dos esporos podendo contaminar videiras vizinhas. 

 

 

 

Foto1 – Cepa com medula esponjosa, sintoma característico 
da esca da videira (Carmo Val)           

Foto – 2 – Cepa com sintomas de eutipiose da videira 
(Carmo Val)           
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