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Este anexo trata de describir as pragas e enfermidades máis frecuentes na viticultura atlántica,
que danos ocasionan e que métodos de control existen para cada unha delas.

1.- ENFERMIDADES
As enfermidades endémicas para a vide na zona de Betanzos son o mildiu, o oídio e a botrite.
Ademais de estas tres pode aparecer en algúns viñedos con máis ou menos frecuencia a
excoriose e máis raramente o black-rot ou a xesca. A sensibilidade de cada variedade as
enfermidades é diferente.

Vexamos cada unha das enfermidades en detalle:

MILDIU (Plamospara viticola)
Ciclo
O fungo consérvase durante o inverno en forma de oosporas nos restos vexetais do ciclo
anterior no chan, madurando ao longo do inverno en función das chuvias e as temperaturas.
Na primavera, desde que os brotes da planta teñen máis de 10-12 centímetros de lonxitude, e
se as oosporas maduraron convenientemente, calquera chuvia superior a 10 mm pode servir
para dispersalas e provocar as primeiras contaminacións do fungo sobre as cepas.
Trátase dun fungo de desenvolvemento interno, polo que as esporas ao depositarse sobre a
epiderme do vexetal, emiten rapidamente un tubo xerminativo que penetra a través dun
estoma e se establece no interior dos tecidos, dando lugar á contaminación primaria,
multiplicándose a partir de ese momento por entre as paredes celulares, destruíndo estas para
obter o seu alimento. Cando o fungo se desenvolveu no interior dos tecidos e as condicións
externas son favorables, emite ao exterior micelio que serve para reproducirse e propagar a
enfermidade ao resto da plantas e a outras zonas de cultivo, dando lugar ás contaminacións
secundarias.
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Sempre que as condicións de precipitación e humidade se repitan, o fungo realizará novas
emisións de micelio e esporas e estas poderán activarse e penetrar noutros puntos da planta,
estendendo a infección polo cultivo e completando os procesos de destrución da planta.
Cando o cultivo chega ao final, o micelio desenvólvese densamente no envés das follas en
forma de mosaico e cae con estas ao chan, dando lugar a unha nova xeración de oosporas que
pasarán o inverno entre a follaxe, dispostas a iniciar un novo ciclo de contaminacións o ano
seguinte.

Síntomas e danos
En follas, os síntomas se manifestan por as típicas "manchas de aceite" na parte superior da
folla, que se corresponden no envés cunha pelusiña esbrancuxada se o tempo é húmido. Ao
final da vexetación estas manchas adquiren a forma de mosaico.
Os ataques fortes producen un desecamento parcial ou total das follas e mesmo unha
defoliación prematura, que repercute na cantidade e calidade da colleita, así como no bo
agostamento das vides.
Os ataques aos acios son sen dúbida os máis graves, xa que dende acios separados (G) ata final
de floración (J), estes resultan moi sensibles e fráxiles fronte aos ataques do fungo. Os acios
atacados no raque, cúrvanse en forma de S e acábanse secando de forma parcial ou total.
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Outras veces, os danos afectan ao pedúnculo do acio, co que se deseca de forma directa na
súa totalidade. A partir de bagas tamaño ervella, os síntomas nas bagas contaminadas con
anterioridade polo fungo, maniféstanse con enrugamento e posterior desecamento destas,
sen a presenza de micelio, o que se coñece como mildiu larvar. A partir da pinta, o fungo non
ataca ao acio, só ás follas.

Período crítico para o cultivo
Floración e purga. Durante as primeiras contaminacións as vides son máis vulnerables.

Métodos de control
Control químico con funxicidas sistémicos específicos para mildiu ata 14 días despois da
floración (máximo 4 tratamentos), desde aquí ata a pinta empregar funxicidas penetrantes ou
de fixación ás ceras cuticulares e desde a pinta funxicidas de contacto.
Tratar sempre de xeito preventivo xusto antes da floración.

Materias activas
Algunhas materias activas específicas para mildiu son as seguintes:
-

Sistémicos: Benalaxil, fosetil-ao, iprovalicarb, metalaxil, metalaxil M (mefenoxam)
Penetrantes e de contacto: Azoxistrobin, cimoxanilo, dimetomorf
Fixación a ceras cuticulares e de contacto: Ciazofamida, famoxadona, piraclostrobin,
zoxamida.
Só de contacto: Captan, folpet, hidróxido cúprico, mancozeb, maneb, metiram,
oxicloruro de cobre, oxido cuproso, sulfato cuprocálcico.
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Medidas culturais
Favorecer unha correcta aireación tanto da parte vexetativa coma dos acios mediante as
operacións en verde (desnetado, desfollado, despampanado, guiado…)

OÍDIO (Uncinula necator)
Ciclo
O fungo inverna principalmente como micelio no interior das xemas aínda que tamén adoita
facelo en forma de peritecas ou cleistotecas nas vides e as follas. Ao pouco tempo de comezar
a brotación, adoitan darse condicións favorables para a súa proliferación e pode contaminar o
exterior dos tecidos dos brotes ao emerxer os cleistotecos, outra forma reprodutiva do fungo,
poden dar lugar ao longo do ciclo vexetativo, a poboacións de esporas que tamén poden
contaminar o cultivo en calquera estadio vexetativo, aínda que sen lugar a dúbidas, o de maior
sensibilidade e risco da planta é o que vai dende acios estendidos ata inicio da pinta, e dentro
deste, o que comprende toda a floración, o de risco extremo.
Trátase dun fungo ectoparasito cuxo micelio se desenvolve no exterior dos tecidos do vexetal
(na cara superior da folla) e aliméntase por medio de haustorios que penetran nos tecidos,
destruíndoos.
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Síntomas e danos
O oídio pode afectar a todos os órganos da planta, talos, follas e acios, realizando sobre cada
un deles danos de diferente consideración. Sobre os talos, produce necrosidades na epiderme
en forma de redes, que apenas teñen repercusión sobre a madeira, salvo ataques moi severos
en períodos moi precoces do cultivo, en cuxo caso, se poden producir necrosidades e
desecamentos das vides, afectando severamente ao desenvolvemento vexetativo da cepa.
No caso das follas, o fungo produce a clásica cinza ou polviño gris na cara superior das follas,
que se corresponde no envés cun pardeamento da epiderme e a perda da textura natural e o
brillo característico. No caso de ataques precoces, prodúcense necrose e deformacións das
follas pola acción do fungo sobre estas. Os ataques severos poden propiciar a aparición do
polvillo gris por ambas as dúas caras e chegar a defoliar a cepa en caso de non ser atallados
convenientemente.
Sen lugar a dúbidas, os danos nos acios son os máis importantes que a enfermidade produce
no cultivo. Dende antes da floración, os acios poden ser contaminados e afectados,
producindo a necrose, morte e caída dos elementos florais, mentres que máis adiante, cando
xa se produciu a floración e o callado, o fungo ataca a epiderme das bagas, necrosando a e
favorecendo posteriormente o rachado das bagas polas zonas de ataque, ao perder a
epiderme a súa elasticidade.

Período crítico para o cultivo
A partires do estado fenolóxico H (botóns florais separados) ata o peche do acio (L).

Métodos de control
Control químico, o primeiro tratamento recoméndase programar para o estado fenolóxico de
botóns florais separados (H) un funxicida específico sistémico que protexe a planta e a os
novos crecementos. Non se recomenda dar máis de catro tratamentos durante a campaña, un
cada 15 días desde a primeira aplicación.
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En plantacións nas que se sufriran fortes ataques o ano anterior, os tratamentos comezarán
desde o estado de 3-5 follas estendidas (E) con xofre mollable (contacto) que tamén ten efecto
acaricida, cambiando a sistémico durante o período de máxima receptividade dos acios, que
vai desde o estado fenolóxico H (botóns florais separados) ata o peche do acio (L).
Despois do peche do acio,no que a receptividade da planta é menor, poden aplicarse produtos
de contacto do tipo xofre mollable en un ou dous tratamentos.

Materias activas

1)
2)
3)
4)

Actúan inhibindo a síntese dos esterois. Posúen acción penetrante. Deben utilizarse preferentemente de
forma preventiva. Constatouse a aparición de resistencias.
Actúan sobre a cadea de transferencia de electróns, bloqueando e freando a síntese de ATP. Posúen
acción penetrante. Deben utilizarse preferentemente de forma preventiva.
Actúan interrompendo a vía de sinais que controla a secuencia de infección do fungo. Posúen acción
penetrante. Deben utilizarse soamente de forma preventiva.
Actúan inhibindo a actividade das mitocondrias. Só posúen acción de contacto. Os 4-a deben utilizarse
preferentemente de forma preventiva e os do 4-b soamente de forma curativa.

(*) Produto non autorizado en uva de mesa.

Medidas culturais
Correcta aireación dos acios, podas en verde…
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BOTRITE (Botrytis cinerea)
Ciclo
O fungo pasa o inverno en forma de esclerocios sobre as vides ou como micelio nas fendas da
madeira, ou o que é máis frecuente, atacando a outros cultivos ou froitos de tempada, xa que
se trata de un dos fungos máis polífagos que se coñece. En primavera, cando as condicións son
favorables (15-20 ⁰C e 85% de humidade), os órganos reprodutivos maduran e orixinan
conidióforos portadores de conidias, que acaban sendo diseminadas polo vento ou a chuvia e
xerminan e contaminan os órganos verdes das plantas, sempre que estes se atopen mollados.
Estas conidias manteñen o seu poder xerminativo durante uns 30 días.
A penetración do fungo no vexetal realízase directamente a través dos estomas ou de calquera
ferida, natural ou provocada. Unha vez no seu interior, o fungo produce a morte dos tecidos e
a súa descomposición, emitindo ao exterior un micelio de cor agrisada, portador de
conidióforos con conidias que permitirá a extensión da enfermidade, repetindo as
contaminacións durante o ciclo do cultivo. Cando chega o outono, o fungo forma de novo os
órganos de conservación para pasar o inverno.
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Síntomas e danos
A botrite pode afectar todos os órganos da vide con desigual incidencia. En follas, os síntomas
maniféstanse no bordo do limbo, producindo unha necrose que avanza seguindo un nervio da
folla, desecando a zona en forma de cuña. En brotes e bacelos novos, as necroses localízanse
xeralmente nos nós ou puntos de inserción dos pedúnculos das follas, onde adoita haber
feridas que permiten a entrada do fungo. Se o ataque é severo pódese producir a morte de
todo o pámpano.
Nos acios é onde os danos presentan unha maior importancia, xa que poden verse afectados
tanto durante a floración como na madurez. No primeiro caso, as abundantes feridas que
deixan os pétalos da flor ao caer, os estames e outros elementos, favorecen a proliferación do
fungo e a súa entrada nos tecidos, ocasionando a desecación dos elementos florais e polo
tanto, a perda de colleita.
Posteriormente, co acio xa desenvolvido, a partir da pinta, calquera ferida (raxado por oídio ou
trips, picado de paxaros, estalado fisiolóxico ou varietal, etc.) serve de entrada ao fungo que
acabará podrecendo a baia e estendéndose ás baias veciñas, depreciando o acio e deixándoo
inservible para a súa recolección.

Período crítico para o cultivo
A partir da pinta, cando as uvas teñen 7 graos Brix ata a vendima.
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Métodos de control
Recoméndanse tratamentos desde a floración (I) ata o envero (M) en función da climatoloxía e
a sensibilidade das variedades. En castes moi sensibles pódense aplicar 3 tratamentos e 2 nos
casos de variedades sensibles.
Nos casos de tres tratamentos o primeiro sería no final da floración (estado I2-J), o segundo en
gran de ervella e antes do peche do acio (estado K-L) e o último xa no envero (M), 3 ou catro
semanas antes da vendima. No caso de dous tratamentos os momentos de aplicación
coinciden co segundo e terceiro, e dicir, antes do peche do acio (estado K-L) e no envero (M).

Materias activas
Da bos resultados a aplicación localizada de un produto específico formado por dúas materias
activas, o ciprodinil (37,5%) e o fludioxonil (25 %).
Si se van a dar 3 aplicacións convén combinalo con algún outro produto dos da seguinte táboa:

Notas:
-

Todos os produtos aplicaranse de forma preventiva.
Para evitar a aparición de cepas resistentes debe cambiarse de familia química en cada
tratamento.
Ciprodinil fludioxonil non debe mesturarse con produtos formulados en forma EC
(Emulsión concentrada):

(*) Produto non autorizado en uva de mesa pero si en viña.

Medidas culturais
Manter unha correcta aireación sobre todo ao nivel dos acios (desfollado, desnetado..)

Anexo 5.- Protección do viñedo.

EXCORIOSE (Phomopsis viticola)
Ciclo
O fungo pasa o inverno nas xemas basais das vides, en estado de micelio e na cortiza dos
bacelos. Na primavera e coincidindo co desborre da vide o fungo entra en intensa actividade.
Baixo a acción da auga de chuvia, disemínase e se a vide se encontra en estado receptivo e
existen mais de 7 horas de humectación prodúcese a contaminación dos brotes novos.
Despois dun período de incubación, que dura de 1 a 3 semanas segundo a temperatura
existente, aparecen os primeiros síntomas sobre os entrenós da base dos pámpanos.
Durante o verán, o fungo continua a súa evolución sobre os pámpanos, vanse contaminando
as xemas formadas e fanse mais visibles os síntomas. No outono comezan a formarse os
picnidios e o micelio faise mais patente sobre os bacelos polo seu típico branquecemento.
Convén sinalar que no viñedo que estivo atacado polo fungo, a ausencia dos síntomas visibles
sobre os bacelos non significa a desaparición da enfermidade, xa que o fungo se pode manter
sobre a madeira e as xemas deixadas na poda.
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Síntomas e danos
Os danos máis importantes aparecen sobre os bacelos. Durante o crecemento, aparece sobre a
madeira verde dos pámpanos, na base dos brotes, puntuacións ou placas negras, que despois
se fenden. No punto de inserción do pámpano fórmase un avultamento que se agreta
lonxitudinalmente e baixo o cal se observa un estrangulamento da madeira, facendo fráxil a
vide.
En outono, a cortiza presenta manchas esbrancuxadas e puntuacións negras. En inverno, caen
numerosos bacelos da madeira vella e a cepa queda gravemente mutilada.
As follas poden ser atacadas e presentar manchas escuras, excepcionalmente sobre o pecíolo e
raramente nos nervios. Nos acios a enfermidade ataca o raspón, provocando un desecamento
parcial ou total.

Período crítico para o cultivo
O micelio das xemas contamina directamente os brotes a partir do desborre e os picnidios dos
bacelos xerminan favorecidos polas chuvias (as esporas xerminan unicamente en auga).

Métodos de control
Control químico con funxicidas de contacto. O tratamento debe realizarse despois do desborre
e antes das chuvias contaminadoras. Recoméndanse dous tratamentos separados entre si
aproximadamente unha semana, o primeiro en estado fenolóxico C-D (Punta verde – Follas
incipientes) e o segundo en estado D-E (Follas incipientes – Follas estendidas).

Materias activas
Preferiblemente mancozeb. tamén se empregan folpet e metiram.
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Medidas culturais
Manter unha correcta aireación do viñedo mediante as operacións en verde. Retirar ou
queimar os restos de poda.

BLACK-ROT (Guignardia bidwellii)
Ciclo
O fungo inverna en forma de peritecas (fase sexual) ou de picnidios sobre os grans
momificados que poden permanecer na cepa ou caer ao chan, e tamén en zonas de madeira
enferma. As ascosporas que se producen nas peritecas son diseminadas pola auga ou o vento
durante as chuvias de primavera, infectando así os órganos verdes (follas, inflorescencias e
froitos novos). O período de incubación pode oscilar entre 8 días se o tempo é cálido e un
máximo de 28 se é frío, dando lugar ás primeiras manchas, sobre as que posteriormente se
desenvolverán os picnidios que conteñen os conidios causantes das infeccións secundarias.
Durante o verán poden producirse reinfeccións se as condicións son favorables para o fungo,
isto é, chuvias prolongadas unidas a temperaturas suaves.

Síntomas e danos
Afecta a todos os órganos verdes da vide. Sobre as follas aparecen os síntomas en forma de
manchas necrosadas de cor parda que van aumentando de tamaño e, progresivamente,
adquiren unha cor avermellada rodeado dunha banda escura. Sobre pecíolos, brotes e
pedúnculos desenvólvense pequenas depresións escuras onde posteriormente poden
observarse pequenos chancros negros alongados. Os grans, se a infección se produce cando
son moi novos, múrchanse rapidamente; cando están máis desenvolvidos, fórmanse sobre eles
grandes manchas moradas similares a queimaduras, que máis tarde se engurran e desecan,
tomando un aspecto momificado.
Sobre calquera das zonas necrosadas se desenvolven pequenos puntos negros brillantes
(picnidios) que constitúen a forma imperfecta do fungo e liberan gran cantidade de conidios.
Os ataques máis graves prodúcense sobre os grans.
A severidade da enfermidade depende do nivel de inóculo, da climatoloxía e da
susceptibilidade da variedade de vide afectada. Os danos máis importantes prodúcense nos
acios e, se non se intervén adecuadamente, poden producirse graves perdas de colleita.
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Período crítico para o cultivo
Primeiras contaminacións en primavera a partir de 9 ⁰C e con presenza de auga mentres os
pámpanos son novos. A receptividade dos acios é desde a purga ata a pinta..

Métodos de control
Control químico con funxicidas de contacto (tamén excoriose) ou sistémicos antimildiu desde o
estado fenolóxico D-E (Follas incipientes – Follas estendidas ) ata H (botóns florais separados).
Para comezar os tratamentos é necesario estar seguro da madurez das peritecas.
Coa nosa climatoloxía, os tratamentos antimildiu son sempre necesarios e normalmente
suficientes para controlar o black-rot.

Materias activas
Algunhas das materias activas empregadas son:
-

De contacto: maneb, oxicloruro de cobre+folpet, captan, mancozeb…
Penetrantes: Cimoxanilo+mancozeb
Sistémicos: Fosetil Al, Benalaxil+mancozeb

Medidas culturais
Manter unha correcta aireación do viñedo mediante as operacións en verde.
Eliminar os acios secos que se poidan encontrar nas cepas, e queimalos xunto ás vides
enfermas co fin de destruír os picnidios e peritecas do fungo.
Destruír as viñas abandonadas, xa que constitúen focos de infección primaria para as viñas
máis próximas.
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ISCA (Stereum hirsutum e phellinus igniarius)
Ciclo
A isca é unha enfermidade parasitaria producida por fungos lignófagos (comen madeira) que
se desenvolven no seo dos tecidos lignificados da vide, provocando a súa desorganización e
finalmente necrose. De xeito excepcional poden desenvolver na superficie da cepa, un
carpóforo produtor de basidiosporas, axentes da difusión do inóculo.
Os primeiros en penetrar (precursores), pertencen a distintos xéneros: Acremonium, Eutypa,
Shaeropsis, etc., e confiren á madeira unha cor escura e unha consistencia dura.
Posteriormente, prodúcese a invasión dos fungos citados en primeiro lugar, que converten a
madeira en branda e amarelenta (isca).
Durante a primavera, grazas á intensa circulación de auga pola cepa, facilítase o seu avance
pola difusión das enzimas.
Cando as temperaturas se elevan con rapidez, os tecidos afectados non poden compensar a
intensa evapotranspiración e a parte da vexetación afectada múrchase bruscamente
(desequilibrio hídrico). Esta forma rápida prodúcese sobre todo nos terreos arxilosos,
profundos e frescos, mentres que a forma lenta se dá nos chans silíceos ou calcarios.

Síntomas e danos
Sobre órganos verdes: os síntomas son comúns aos que producen outras enfermidades que
afectan á circulación da saiba. Pode manifestarse en forma rápida ou lenta.
A forma lenta é mais frecuente e pode afectar á vexetación dun ou mais brazos de cepas
xeralmente illadas. Os síntomas adoitan iniciarse en plena floración ou xa en pleno verán e
consisten na aparición de decoloracións internerviais, e nos bordos das follas, amarelentas nas
variedades brancas e avermelladas nas tintas que conflúen e van secándose no centro. As
follas rematan por caer e os acios perden peso e poden secarse.
A forma rápida ou aplopéxica adoita acontecer nos climas máis secos e en pleno verán. A
vexetación dunha cepa vigorosa se murcha, toma unha coloración verde agrisada e acaba
secándose, parcial ou totalmente en moi poucos días.
Sobre os brazos e troncos cortando a madeira pódese ver no centro madeira amarela, rodeada
por unha zona de madeira escura e un anel de madeira san.
As zonas atacadas inícianse nunha ferida de poda, de tamaño superior ao normal, e non
adoitan penetrar no patrón, polo que este pode rexermolar.
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Os síntomas descritos tradúcense en danos que van dende a perda de peso e azucres na
colleita, ata a morte dun ou varios brazos ou da cepa enteira.

Período crítico para o cultivo
Durante a poda de inverno.

Métodos de control
Hasta fai poucos anos combatíase con arsenito sódico pero agora está prohibido pola súa
elevada toxicidade.
Os únicos métodos de control son as medidas culturais:
-

Desinfección das ferramentas de poda.
Eliminar cepas afectadas
Podar en último lugar as cepas afectadas.
Queimar os restos de poda.
Si se realizan cortes de poda grandes usar un produto protector.
Abrir o madeiro afectado cun machado, impedindo que se peche colocando unha
pedra, coa idea de que o fungo morra pola presenza de aire.
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2.- PRAGAS
As pragas máis frecuentes e das que se sofre ataques case todos os anos son o mosquito
verde, os ácaros e a polilla dos acios.

MOSQUITO VERDE (Empoasca viti)
Descrición e ciclo
Trátase dun cicadélido, antiga praga do cultivo hai máis de 50 anos, que nos últimos 8-10 anos
volve adquirir importancia. Están descritas dúas especies, Jacobiasca libyca e Empoasca viti, ás
que se lle adxudica un distribución xeográfica pola que Jacobiasca estaría preferentemente na
metade sur da península (o noso caso) e Empoasca na metade norte, aínda que hai citas de
ambas as dúas en calquera das rexións vitícolas españolas. Ambas as dúas especies
encóntranse moi próximas, e mesmo, para algúns autores, trataríase da mesma especie.
Os adultos realizan a posta inserindo as femias os ovos baixo a epiderme dos tecidos, polo
xeral nos pedúnculos das follas ou nos nervios. As larvas recén emerxidas son moi pequenas e
de cor esbrancuxada, o que as fai pouco visibles. Tras varias mudas alcanzan o estado de ninfa,
moi móbil e cun desprazamento característico, en diagonal. os adultos alados, desprázanse
voando, impulsándose por medio de saltos, golpeando as follas ao abandonalas, producindo
un son característico facilmente perceptible polo observador. Todas as formas móbiles da
praga se sitúan sempre no envés da folla, ou en calquera caso, na parte desta que está á
sombra, xa que foxen da luz con rapidez. Poden ter varios ciclos sobre o cultivo, dependendo a
súa duración das condicións climatolóxicas.
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Síntomas e danos
Os danos producidos pola praga derívanse do proceso de alimentación de larvas, ninfas e
adultos. Todos eles cravan o seu estilete nos vasos e nervios do envés das follas para succionar
os xugos celulares, inxectando previamente a súa saliva para facelos dixeribles e facilitar a súa
absorción. As substancias inxectadas resultan fitotóxicas para a folla e ao desprazarse co zume
polos vasos, distribúense a toda a folla, provocando síntomas evidentes en toda ela, aínda que
os danos se producisen de forma localizada en poucos puntos.
A praga adóitase instalar nas follas tenras e substanciosas dos brotes, desprazándose segundo
estes crecen. As follas atacadas arquéanse, os nervios escurécense e os bordos inician un
proceso de perda de cor verde, amarelando, evolucionando co tempo e desecándose
completamente as follas dende o borde ata o interior, caendo e deixando os acios
desprotexidos contra as inclemencias meteorolóxicas.
Cando os danos se producen antes da colleita, os acios teñen problemas para alcanzar un nivel
de azucre axeitado, e no caso de variedades tintas, hai problemas co virado e obtención da cor
propia da variedade. En todos os casos, cando se producen defoliacións severas, adoita ter
lugar un rebrote das xemas axilares das vides do ano, anticipando así a brotación do ano
seguinte, co consumo de substancias de reserva que leva consigo e o debilitamento xeral da
planta.

Período crítico para o cultivo
De xullo a outubro, e sempre sobre os brotes tenros. Os cultivos novos, en proceso de
implantación, teñen maior risco por esa circunstancia.
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Métodos de control
Todos os estados evolutivos se alimentan da planta e poden colaborar a producir os danos ao
cultivo, aínda que á hora do control, só hai que ter en conta as poboacións de larvas e ninfas
presentes no mesmo, xa que os adultos teñen gran facilidade para desprazarse dunha parte a
outra. Os adultos pódense monitorizar por medio de placas amarelas engomadas, colocadas
en zonas de periferia do cultivo e á altura da masa foliar. Os seus datos adoitan ser suficientes
para determinar a densidade e evolución da poboación de adultos e establecer criterios de
actuación contra a praga.
Algúns dos produtos utilizados nos tratamentos contra Lobesia controlan parcialmente a praga
(clorpirifos, flufenoxuron, etc.).
Tratar de xeito específico cando se aprecie aumento da poboación de adultos para iniciar un
novo ciclo, procurando que o tratamento coincida cunha poboación dominante de larvas e
ninfas, que son as formas máis sensibles aos produtos que están autorizados contra a praga.
Anagrus atomus ofreceu certos resultados en loita biolóxica noutros cultivos como parasito de
ovos, sobre todo en hortalizas en invernadoiro. En vide non hai datos sobre o seu
comportamento, e aínda que están previstos algúns traballos, todo parece apuntar a unha
baixa eficiencia.
A colocación de placas amarelas engomadas, permite capturar un número importante de
adultos da praga, que poderían reducir a súa incidencia no cultivo. Habería que colocar as
placas nas zonas perimetrais da parcela preferentemente, e tamén no interior de forma máis
ou menos dispersa. Aínda que non hai datos experimentais concluíntes, podería ser
interesante a súa utilización.

Materias activas
Recoméndanse tratamentos con clorpirifos para controlar simultaneamente mosquito verde e
polilla dos acios, hai que ter en conta que con insecticidas de amplo espectro como é o caso,
estamos eliminando parte da fauna auxiliar. Tamén se empregan imidacloprid, acrinatrin,
flufenoxuron ou indoxacarb.

Medidas culturais
A eliminación de malas herbas da parcela durante a parada invernal, asegura a eliminación de
hospedantes alternativos para a praga durante a primavera.
O control do vigor da planta, pode favorecer unha brotación menos tenra e iso dificulta en
certa medida a actividade da praga, que non se atope cómoda.
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POLILLA OU TRAZA DOS ACIOS (Lobesia botrana e Clysia ambigüela)
Descrición e ciclo
Lobesia e Clysia están presentes en todos os viñedos da península. A gravidade da praga
ocasionada por estas polillas está moi ligada ás condicións climáticas. Lobesia é máis escasa no
norte peninsular, sendo máis frecuente nestas latitudes a Clysia.
Se trata de lepidópteros que atacan exclusivamente á vide e desenvolven sobre ela os seus
diferentes ciclos de vida. A praga pasa o inverno en forma de crisálida, protexida baixo a
cortiza da vide. Unha vez emerxidos os adultos e tras o apareamento, colocan os ovos sobre os
acios, a primeira xeración ten lugar coincidindo cos acios en floración. Tras completar o seu
ciclo, as larvas crisálidas dan lugar aos adultos de segunda xeración, que repiten o ciclo vital,
coincidindo cos bagos en tamaño ervella ou peche do acio. Un terceiro ciclo ten lugar
coincidindo coas bagas na pinta ou maduras.
Os estados larvarios son os que causan os danos no cultivo, de xeito especial sobre os
elementos florais e as uvas, aínda que eventualmente pódense observar sobre o raque do acio.
os adultos captúranse con facilidade en trampas con feromonas sexuais.

Síntomas e danos
Os ovos de primeira xeración son depositados pola femia nos acios, sobre as brácteas que
estes presentan protexendo os botóns florais durante a súa formación, antes da floración. as
larvas que emerxen deles aliméntanse dos elementos florais, destruíndo gran número destes,
os cales van unindo por medio de sedas, formando un glomérulo ou botón característico. a
larva pode formar un ou máis glomérulos, dependendo de canto dure o seu desenvolvemento.
Cando este finaliza, adoita aproveitar os restos dos glomérulos para crisalidar, ou ben
desprázase baixo a cortiza da planta para iso.
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Os ovos de segunda xeración son colocados pola femia na superficie das bagas, polo xeral
illados, aínda que ás veces poden verse varios ovos nunha mesma baga. Nun acio poden verse
un ou varios ovos, dependendo da intensidade do ataque. As larvas que emerxen deles, se
desprazan apenas uns milímetros pola epiderme da baga e polo xeral buscan unha zona
protexida, o contacto dunha baga con outra, para perforar a pel e penetrar no interior desta,
alimentándose da polpa. Unha larva pode danar varias bagas, polo xeral veciñas, formando o
que se coñece como un "niño". Unha vez completado o seu desenvolvemento, a larva fai a
crisálida, ben entre os restos das bagas danadas ou en calquera outra parte da planta.
Os ovos de terceira xeración son colocados pola femia, ao igual que os de segunda, na
superficie das bagas. O desenvolvemento das larvas é idéntico, coa diferenza que como adoita
acontecer este proceso cando as bagas xa están inchadas e teñen moita auga, os danos non
adoitan ser penetrantes en elas, senón máis ben superficiais, de maneira que unha larva pode
producir maiores danos nesta xeración que na anterior. Aínda Que tanto os danos de segunda
como de terceira xeración son porta de entrada a botrites, os de terceira son os que máis o
facilitan.
Na zona de Betanzos, polas seus condicionamentos climáticos, esta praga ten normalmente
dúas xeracións, podendo chegar a tres en anos moi calorosos. Estas especies desenvólvense
ben a partires dos 20 ⁰C de temperatura polo que os primeiros ataques, de producirse, teñen
lugar normalmente cara ao mes de xuño ou xullo.

Período crítico para o cultivo
A data de inicio das 3 xeracións da praga son:
-

1ª xeración: Acio visible a floración.
2ª xeración: Tamaño chícharo a inicio envero.
3ª xeración: Final de envero a madureza.

En viticultura atlántica podemos quedarnos, case con total seguridade, coa segunda e terceira
xeración, deixando a primeira para zonas mediterráneas.
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Métodos de control
Control de voo de adultos, con trampas con feromona sexual (captura de machos), ou
alimenticias cebadas con auga e cremoxenado de pera ao 20% ou viño picado (captura de
machos e femias), o que permite dispoñer dunha curva de voo fiable.
Utilízase loita química pulverizando insecticidas de contacto sobre os acios, escollendo o
momento de aplicación en función do produto que se vai utilizar.
En Galicia adoita ser suficiente o emprego de feromonas de confusión sexual.

Materias activas

ERINOSE E ACARIOSE (Colomerus vitis e Calepitrimerus vitis)
Descrición e ciclo
Os eriófidos (Colomerus vitis) constitúen un grupo de ácaros cunhas características singulares,
distintas ao resto de ácaros que afectan á vide. Teñen un tamaño moi pequeno, que os fai ser
visibles só baixo a lupa binocular.
O seu corpo presenta unha forma singular tamén, en forma de pera alongada, con dous pares
de patas situadas na parte dianteira, xunto á cabeza. Existen 2 razas da praga: raza dos
bugallos e raza das xemas, que viven polo xeral a resgardo, dentro das xemas ou dentro dos
bugallos que provocan nas follas coas súas picaduras.
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Cando a planta entra en actividade e xera novos brotes, os ácaros inician o seu ataque e
progresan con estes colonizando as novas xemas ou as follas, sobre as que inducen a
formación de bugallos de forma progresiva, segundo crece a vide. Poden ter varias e sucesivas
xeracións ao longo do verán e de cara ao inverno, quedan protexidos baixo as escamas das
xemas, podendo quedar algúns deles baixo a cortiza da planta ou fendas da madeira,
formando colonias.
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Síntomas e danos
Os eriófidos causan diferentes tipos de danos dependendo do tipo de raza que ocupa a planta.
Así, algúns ocasionan nas follas decoloracións e zonas transparentes en forma de punteaduras.
Noutros casos, provocan deformacións das follas ou roturas que alteran a normal
configuración das mesmas, enrugamentos das nervaduras, etc. A raza dos bugallos, produce
bugallos nas follas, as cales sempre crecen cara a parte de arriba da folla.
En todos os casos, os danos prodúcense como consecuencia das picaduras dos eriófidos sobre
as células das follas, provocando nelas as diferentes reaccións que se indican. Os bugallos que
forman as follas, serven á súa vez de zona de refuxio para o ácaro, que vive e se reproduce no
seu interior, colonizando progresivamente as novas follas para seguir causando os mesmos
danos, que supoñen case máis un dano estético que fisiolóxico.
No caso de acariose, os danos consisten, ademais dos citados para as decoloracións e
malformacións das follas, na redución do tamaño dos brotes e un crecemento anormal e
reducido, chegando en ocasións a causar o aborto das xemas de flor e malformación dos acios,
podendo producir danos importantes.

Erinose:

Acariose:
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Período crítico para o cultivo
En primavera, cando os ácaros entran en acción, tras o letargo do inverno e comezan a
colonizar e alimentarse en xemas e follas tenras da planta.

Métodos de control
Son moi efectivos os tratamentos a base de xofre en po ou mollable que serven tamén para
oídio. Non adoitan ser necesarios outro tipo de tratamentos.

Medidas culturais
Unha medida recomendable é retirar e destruír por medio do lume os restos de poda das
parcelas que presentan problemas da praga, co fin de reducir o risco de transmisión do
problema. Ademais, no caso de que se vaia coller material para reprodución, evitar coller
xemas das plantas con síntomas da praga, xa que nas xemas estariamos a levarnos o problema
ao novo cultivo.

