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Podas de inverno e em verde que favoreçam o arejamento da copa 
conduzem a situações menos favoráveis ao desenvolvimento da 
doença.
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3. Condições que limitam o desenvovimento da 
doença

Para além das condições meteorológicas que são os fatores mais 
importantes, a combinação cultivar / porta-enxerto e as práticas 
culturais como a rega, fertilização e gestão do coberto vegetal 
conduzem a um maior ou menor desenvolvimento da doença. 

Em relação à cultivar sabe-se que a Rocha é considerada 
susceptivel porque a activação dos mecanismos de defesa contra o 
fungo é tardia comparando com a cultivar Ercolina (pouco suscetível) 
que tem uma activação rápida dos mecanismos de defesa (Pereira et 
al., 2015).

O porta-enxerto, por ser responsável pela maior ou menor 
absorção de nutrientes, também tem um papel ativo na maior ou 
menor defesa contra a doença. Por exemplo, num estudo com a Abbé 
Fétel, o porta-enxerto marmeleiro Sydo demonstrou uma melhor 
acumulação de cálcio nos frutos e uma melhor tolerância à doença 
quando comparado com o porta-enxerto Fox 11 (Pyrus communis) 
(Maurizio et al., 2019). 

A alteração do teor de água ou do estado nutricional na planta 
também pode desencadear a activação dos mecanismos de defesa 
contra patogénios. Condições de secura, assim como um equilibrio 
nutricional limitam o desenvolvimento da doença. Nutrientes 
envolvidos nos mecanismos de defesa como o cálcio, magnésio e 
silício são muito importantes na integridade das paredes celulares e 
consequentemente no aumento da resistência aos fungos e 
bactérias. Vários trabalhos em Itália demonstraram que as 
aplicações de cálcio ao solo e à planta podem ser uma boa estratégia 
de controlo da estenfiliose da pereira (Tosselli et al., 2012; Maurizio, 
2019). 
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Em Girona (Espanha) e Ferrara (Itália) durante um período de 4 anos 
realizou-se um programa integrado de gestão da estenfiliose que 
consistiu em métodos de remoção do inóculo e tratamentos com 
fungicidas. Os métodos foram a remoção de folhas entre dezembro e 
fevereiro e a aplicação de agentes de controle biológico (formulações 
comerciais de Trichoderma spp.) para a cobertura do terreno do 
pomar de fevereiro a maio. Todos os métodos reduziram incidência 
da doença à colheita com uma eficácia entre 30 e 60% para remoção 
de folhas e mais de 60% para combinação de remoção de folhas e 
controlo biológico. A eficácia da remoção de folhas e controlo 
biológico na redução do nível da estenfiliose foi semelhante na 
maioria dos ensaios à eficácia obtida quando apenas fungicidas 
foram aplicados. Como os isolados patogénicos de S. vesicarium 
também têm o potencial de se desenvolver saprofiticamente em 
detritos de espécies vegetais diferentes da pera, a situação 
epidemiológica é mais complexa do que a do pedrado. Assim sendo, 
as medidas que se baseiam apenas na remoção de folhas do solo 
durante o outono apenas conduzem ao sucesso parcial (Kohl et al., 
2009). De realçar que em trabalhos efetuados em Itália (Llorente, 
2006) aplicações de cobre e compostos de ureia em diferentes doses 
e épocas durante o outono e inverno não diminuiram consistentente 
o número de esporos sexuados (ascósporos).
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1. Qual a origem do inóculo?

Com base na informação existente (Rossi et al., 2008; Llorente et al., 
2012; Khol et al., 2013), é aceite que o inóculo está presente em 
detritos de plantas, no pomar ou em pomares vizinhos. No inverno, o 
fungo hiberna nos resíduos das plantas (folhas, frutos e ramos de 
pereira e tecidos mortos de infestantes) e durante o ciclo vegetativo 
multiplica-se e espalha-se, sendo constante a fonte de inóculo 
(conídios) que potencialmente pode causar infeções nas flores, 
folhas e frutos da pereira. A produção e disseminação de conídios de 
Stemphylium vesicarium ocorre de abril a novembro podendo 
alcançar uma produção máxima no verão, entre julho e setembro. O 
inóculo potencial depende, fundamentalmente, das infestantes e das 
condições meteorológicas (precipitação, temperatura do ar e 
humidade relativa) serem ou não propícias ao desenvolvimento do 
fungo. 

A existência de duas fases, uma fase patogénica sobre os órgãos 
aéreos da pereira durante o o ciclo vegetativo e uma fase saprofítica 
sobre os detritos das plantas no pomar, também na primavera e verão 
possibilita uma colonização permanente dos detritos das plantas no 
pomar ao longo do ano.

Vários estudos efetuados em Itália e na Holanda demonstram que 
as folhas e os frutos da pereira e as folhas mortas das infestantes que 
se encontram no solo são a maior fonte de inóculo e têm um papel 
fundamental na propagação da estenfiliose. O S. vesicarium foi 
encontrado em grandes concentrações nas folhas caídas tendo-se 
verificado que a concentração do fungo diminui nas folhas necróticas 

desenvolver um equipamento específico e adequado à cultura da 
'Rocha'. Em 2018 e 2019, em particular o Professor António Dias em 
colaboração com as OPs envolvidas no GO ProtecEstenfilio efetuaram 
testes preliminares para avaliar a viabilidade da recolha do solo dos 
frutos, das folhas e da lenha de poda do pomar (Figura 3 e 4).  

Figura 3. Testes com 
máquina de recolha de 
frutos do solo (A. Dias, U. 
Évora.)

Figura 4. Testes com 
máquina de encordoar 
destroços de poda (A. 
Dias, U. Évora)
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durante o outono pois outros fungos saprófitos competem com este. 
Contrariamente ao que acontece noutros países, em Portugal, S. 
vesicarium foi encontrado em grande quantidade em lenha de poda 
(Rego 2019, comunicação oral).

Uma experiência realizada na Holanda (Jong e Heijne, 2008), onde 
se cobriu uma parte do pomar com plásticos entre a floração e a 
colheita (Figura 1), revelou que a incidência de estenfiliose duplicou 
na parte não coberta. Neste estudo também se apurou que o número 
de esporos e a incidência da doença diminui com o afastamento da 
fonte de inóculo (Figura 2); a partir de 45 m de distância, a quantidade 
de esporos do fungo e a incidência da doença foi diminuta, isto é, os 
padrões de dispersão do inóculo de S. vesicarium indicam que o 
fungo se propaga apenas a distâncias curtas. Acresce que tem sido 
demonstrado através da caracterização da população de inóculos no 
ar que nem todos os conídios são patogénicos para a pereira e isso 
pode ser explicado pela capacidade saprofítica de S. vesicarium 
(Llorente et al. 2010).
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Figura 1. Experiência de 
colocação dos plásticos 
sobre o solo de um pomar 
de pereiras (Foto de R. 
Bugiani). 

Figura 2. Percentagem de frutos 
infectados em função da distância 
à fonte de inóculo. (Jong e Heijne, 
2008)

2. Quais a medidas para redução do inóculo?

As medidas culturais para contrariar o desenvolvimento da doença 
no pomar e reduzir o inóculo indicadas por Sousa et al. (2004), 
Azevedo e Isidoro (2005) e mais recentemente pelo grupo de trabalho 
do INIAV (Diogo et al., 2017) estão totalmente de acordo com todos os 
trabalhos efectuados sobre esta doença. 

Os produtores devem tomar a decisão de fazer o esforço de remoção 
das folhas e outros resíduos do chão do pomar mecanicamente ou 
acelerando a sua decomposição.

Uma opção mecânica que permita a realização desta operação com 
menor custo será uma solução fundamental para a redução do 
inóculo e consequentemente, da pressão da doença. De acordo com o 
Grupo Operacional ProtecEstenfilio, no mercado de máquinas 
agrícolas existem já soluções para movimentar material lenhoso 
depositado na superfície do solo. Estas soluções foram desenvolvidas 
para a cultura da vinha, podendo ser um ponto de partida para 
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