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Resumo 

A deteção de ‘Ca. phytoplasma rubi’, na região de Odemira, não só em plantas 

de Rubus spp. cultivadas como também nas espontâneas na sua vizinhança (sebes de 

silvas), alertou para a presença de insetos vetores deste fitoplasma, na região, que urge 

identificar. A bibliografia indica que os cicadelídeos Macropsis spp., com especial 

referência a Macropsis fuscula (Zett.), são vetores deste patogéneo. Contudo, outros 

cicadelídeos estão referenciados como vetores de fitoplamas e não deverão ser 

ignorados nesta fase inicial de abordagem da situação. Apresentam-se os primeiros 

resultados obtidos na prospeção em curso deste grupo de insetos, realizada na Herdade 

Experimental da Fataca (Odemira), em plantas do género Rubus, com recurso a 

armadilhas adesivas cromotrópicas. 

 

Palavras-chave: amora, Cicadellidae, cigarrinha, fitoplasma.  

 

Abstract 

Survey of potential vectors of ‘Candidatus Phytoplasma rubi’ in Rubus 

spp. plants  

The detection of ‘Ca. phytoplasma rubi’ in Rubus spp. plants, both cultivated 

and spontaneous (hedges of brambles), in Odemira region (Alentejo), made us aware of 

the presence of insect vectors of this disease in that region. It is urgent to identify these 

vectors. Literature refers the leafhopper Macropsis spp. as vector of this plant pathogen, 

especially Macropsis fuscula (Zett.). However, other leafhopper species are mentioned 

as phytoplama vectors and so they should not be disregarded in this initial phase. Here 

we present the first results on the leafhopers collected on coloured sticky traps in the 

Herdade Experimental da Fataca (Odemira, Portugal), on plants of the genus Rubus. 

 

Keywords: blackberry, Cicadellidae, leafhopper, phytoplasma. 

 

Introdução 

Os fitoplasmas são parasitas obrigatórios que se multiplicam e sobrevivem no 

floema das plantas e são responsáveis por várias doenças a nível mundial. Ocorrem 

também no interior de alguns insetos fitófagos, os quais atuam como seus vetores, 
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disseminando os fitoplasmas pelas plantas hospedeiras, durante o seu processo de 

alimentação. Os fitoplasmas são adquiridos passivamente durante a alimentação em 

plantas infetadas. Alguns fitoplasmas transmitem-se para a geração seguinte 

transovaricamente (ver exemplos em Bertaccini & Duduk, 2009). 

Os vetores de fitoplasmas são insetos hemípteros que se alimentam no floema, 

pertencentes ao grupo Auchenorrhyncha, nomeadamente na família Cicadellidae e em 

Fulgoromorpha (quatro famílias vetoras: Cixiidae, Delphacidae, Derbidae e Flatidae) e à 

família Psyllidae (dois géneros) (Weintraub & Beanland, 2006; Weintraub, 2007). 

Wilson & Weitraub (2007) referem ainda duas famílias de heterópteros, Pentatomidae e 

Tingidae, como contendo espécies vetoras confirmadas. A maioria das espécies vetoras 

de fitoplasmas concentra-se em duas subfamílias de Cicadellidae: Deltocephalinae 

maioritariamente, seguida de Macropsinae (Wilson & Weitraub, 2007). 

Vários exemplos de associações comprovadas entre fitoplasmas e insetos destes 

grupos, algumas muito específicas, podem ser encontrados em Carraro et al. (2004), 

Weintraub & Beanland, (2006), Weintraub (2007), Weintraub & Jones (2007), 

Malembic-Maher et al. (2011). 

“Rubus stunt disease” é uma doença há muito conhecida na Europa e América 

do Norte e que afeta plantas de Rubus spp., quer silvestres quer cultivadas, como é o 

caso da amora e framboesa (de Fluiter & van deer Meer, 1953; Davies, 2000; Vindimian 

et al., 2004). Parente et al. (1999) relataram a sua ocorrência em Portugal, na região 

norte. As plantas apresentam uma sintomatologia típica de fitoplasmas, como o 

desenvolvimento anormal dos gomos axilares e os entrenós curtos dando origem ao 

designado sintoma «vassoura de bruxa», definhamento das plantas e morte das mesmas 

nas variedades mais sensíveis. Podem existir plantas infetadas assintomáticas. Esta 

doença é atribuída ao Rubus stunt phytoplasma, ou ‘Candidatus Phytoplasma rubi’, o 

qual ocorre principalmente em plantas de Rubus spp., embora também já tenha sido 

detetado em Rosa canina L. na bacia mediterrânica (Malembic-Maher et al. (2011). A 

transmissão entre plantas é atribuída a insetos vetores, se bem que também haja 

referência a transmissão por enxertia (CFIA, 2012). 

O cicadelídeo Macropsis fuscula Zeet. tem sido apontado como o vetor deste 

fitoplasma, em resultado de ensaios de transmissão positivos realizados na Holanda (de 

Fluiter & van der Meer, 1953). É uma espécie presente na Europa e na América do 

Norte (CFIA, 2012). Pouco se sabe sobre a sua bioecologia (de Fluiter & van der Meer, 

1953, na Holanda; Tonks, 1960, no Canadá). Em Cadman (1961) e Weintraub & 

Beanland (2006) encontra-se ainda a referência a M. scotti Edwards como sendo 

também vetor deste fitoplasma. Contudo, Nielson (1968) chama a atenção para a 

dificuldade em distinguir morfologicamente estas duas espécies, ficando implícita a 

possibilidade de erro na sua identificação. Ambas as espécies estão presentes em 

Portugal continental (Jach, 2013). 

Nos últimos anos foram observados estragos relevantes em plantas de Rubus 

spp., nomeadamente em amora cultivada e silvestre, na região de Odemira, atribuídos ao 

Ca. Phytoplasma rubi (Fránová et. al., 2016). O alerta reside não só nos prejuízos que 

este agente patogénico pode acusar na cultura de amora, caso se dissemine, mas 

principalmente no perigo que também venha a afetar a cultura de framboesa, 

economicamente mais importante naquela região e no nosso país, em geral.  

Este trabalho tem por objetivo apresentar o estudo em curso para identificação 

dos insetos vetores do fitoplasma em causa, responsáveis por este problema 

fitossanitário naquela região e apresentar os primeiros resultados. 
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Material e métodos 

A amostragem tem decorrido na Herdade Experimental da Fataca (região de 

Odemira) na cultura da amora e em plantas silvestres (silvas).  

A amostragem decorreu em dois períodos: na primavera-verão de 2014 (de 25 

março a 3 junho - seis amostragens) e de 2016 (de 17 maio a 27 de julho - seis 

amostragens). 

A amostragem foi feita com recurso a armadilhas adesivas, colocadas na cultura 

(em túneis de plástico) e nas silvas, e substituídas quinzenalmente: 17 armadilhas (12 

amarelas e cinco azuis), no primeiro período e 16 amarelas no segundo período. Neste 

último período, também quinzenalmente, foi realizado varrimento das plantas 

adventícias vizinhas com saco de batidas. 

Foram considerados os insetos hemípteros Auchenorrhyncha capturados por 

estes dois métodos de amostragem, os quais foram separados em morfotipos e alguns já 

identificados ao nível de género. 

 

Resultados 

Foi capturada uma elevada diversidade de Auchenorrhyncha. 

No primeiro período de amostragem, foram capturados 1002 indivíduos, que 

foram organizados em 18 morfotipos. A maioria tratava-se de cicadelídeos da 

subfamília Typhlocybinae. Foram também capturados cicadelídeos dos géneros 

Macropsis (Macropsinae), Aphrodes (Aphrodinae), Macrosteles (Deltocephalinae). A 

identificação das espécies está em curso. 

Relativamente ao segundo período de amostragem, a triagem está em curso, 

tendo sido contabilizados 2167 indivíduos agrupados em 23 morfotipos. 

Alguns indivíduos das espécies capturadas foram testados por nested-PCR para 

deteção do Ca. phytoplasma rubi, originando até ao momento resultados negativos. 

 

Discussão 

Encontra-se em curso a identificação dos insetos vetores do fitoplasma causador 

do Rubus stunt que tem afetado as plantas de Rubus spp. na região da Fataca, Odemira. 

Para já, o problema tem-se centrado somente em plantas de amora (cultivadas e nas 

silvas), receando-se, contudo, que venha a alastrar para a framboesa, a qual é mais 

importante do ponto de vista económico, na região, e no país em geral. 

Tendo em conta a bibliografia, esta primeira abordagem centrou-se no 

levantamento dos Auchenorrhyncha presentes na cultura e nas adventícias vizinhas da 

mesma. Paralelamente, estão a decorrer testes para despiste do fitoplasma no interior 

destes insetos que, contudo, não são objeto de análise neste artigo. 

Foram já identificados géneros associados à transmissão de fitoplasmas, 

nomeadamente Aphrodes, Macrosteles e Macropsis, aos quais será dada especial 

atenção, principalmente a este último género. A base de dados da Fauna Europaea 

indica a presença de algumas espécies destes géneros em Portugal continental (Jach, 

2013), mas é generalizada a falta de informação sobre a sua bioecologia. Dados 

relativos, por exemplo, a hospedeiros, número de gerações por ano, épocas dos 

diferentes estados do ciclo evolutivo, distribuição espacial nas plantas dos estados de 

desenvolvimento, entre outros, são essenciais para o delineamento de estratégias de 

controlo dos vetores.  

De forma a identificar os causadores da dispersão da doença entre plantas de 

Rubus spp., é necessário a continuar a captura entomológica de modo sistemático, 
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identificar e avaliar a infeciosidade dos possíveis vetores, assim como confirmar a sua 

eficácia como vetores em posteriores ensaios de transmissão. 
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