SCIENTIA gerundensis, 18: 215-217 (1992)
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RESUM
Els factors determinants de la degradació de la sureda s6n molt variats, jugant-hi els fongs un
important paper. En el present treball es descriuen les principals micosis detectades, els fongs
responsables,la simptomatologiai els danys que provoquen. També es refereixen algunes dades
hioecolbgiques dels parLsits així com viries mesures de protecció.
Variadissimossio os factores que tCm conhibuido para o enfraquecimentodo montado de sobro,
entre os quais as doenqas desempenham papel importante.No presente trabalho descrevem-seas
principais micoses detectadas, os parasitas responsáveis, sintomatologiano hospedeiro e danos
provocados. Referem-se alguns aspectos bioecológicos dos parasitas e várias medidas de
protecqlo.
Several factors have been found to contribute for the weakness o€ cork-oak stands, and among
thosefactors, diseases have animportantrole. In this paper, the main diseases,their causal agents,
symptoms and damages are described.Bioecologicalaspects of the causal agents and protection
measures are referred.
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A depauperaqiio que vem atingindo o montado de sobro é já objecto de amplas
preocupaqaes designadamente a nível científic0 e técnico. Muitas tem sido as causas
apontadas como responsáveis de enfraquecimento e desequilibri0 fisiológico, causas
que apontam fundamentalmente para as agressees sucessivas a que o montado tem
sido sujeito. Destruiqiio da regeneraq50 natural e mutilaqiiodas raízes superficiais por
processos mecAnicos, podas excessivas, descortiqamento excessivo em extens50 e
idade, feridas no descortiqamento, etc. Sejam estes ou outros os factores de
depauperaqiio, aparecem num contexto temporal em que se verifica a existencia de
várias doenqasque veemdizimando o montado.EstacoincidCnciatornaextremamente
urgente a tomada de consci2ncia de que os parasitas existem, de que estiio instalados
nos sobreirais e de que devem ser motivo de preocupaqBo para todos os interessados.
Assim, por parte dos investigadores, é necessário prospectar criteriosamente o
montado, determinar os parasitas responsáveis pelos prejuízos, conhecer o seu ciclo
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biológico e divulgar as medidas de protecqgo adequadas.
A situaqiio é mesmo alarmantej á que se verifica a morte de sobreiros de todas as
idades e a regeneraqiio natural é praticamente nula. Proliferam insectos que se
alimentam de fungos e é razoável admitir-se que sejam vectores dos mesmos. Assim
é indispensável e urgente o estabelecimento de programas integrados visando a
protecqgo global do montado de sobro.
DOENCAS DETECTADAS
As doenqas de grande impacte até agora observadas foram o carvgo do entrecasco e
a fermgem alaranjada.

CarvCo do entrecasco
O primeiro sintoma desta doenqa cujo agente causal é o HypoxyZon rnediterraneum
(De Not.) Mill, traduz-se na presenqa de um liquido escuro, de cheiro taninoso
exsudando através da cortiqa. Debaixo desta, nos pontos onde aparece a exsudaqb,
o entrecasco apresenta-sehúmido, amolecidoe invadido por urnamassa miceliar; por
vezes nota-se a ferida por onde penetrou o parasita; essas feridas podem ser
provocadas durante a poda e descortiqamento: Mais tarde dá-se a progressgo do
micélio que alastra, frutifica e forma as placas carbonáceas. Neste caso já se deu a
destruiqHo do entrecasco. as placas carbonáceas s20 contornadas por uma bordadura
que obriga a cortiqa a levantar-se e fender-se. Aparecem tanto no tronco como nos
ramos, em h o r e s de qualquer idade, conferindo-lhesum aspecto inconfundível; por
vezes alastram a toda a kvore que por isso acaba por morrer. Nas frutificaqbes que
se observam B superfície da placa i r b formar-se os ascósporos responsáveis pela
contarninaqiio de novas h o r e s .
A situaqgo do montado no que respeita a esta doenqa é bastante grave, tendo-se
observado casos em que em 100% das parcelas prospectadas havia sintomas de H.
mediterraneurn (Macara, 1990).

Ferrugem alaranjada
A ferrugem alaranjada tem como agente causal a Endothiella gyrosa Sacc. O seu
aparecimento é particularmente notável aquando do descortiqamento, uma vez que
o entrecasco se apresenta cobert0 por uma camada alaranjada com formaqóes
tuberculiformes aderentes B cortiqa. Por vezes nota-se na zona de transiqiio entre a
cortiqa s2 e a atacada a existiincia de uma massa miceliar branca que corresponde B
frente de avanqo da doenqa. As referidas formaqbes tuberculiformes siio cirros de
esporos, agentes da disseminaqBo da doenqa. As manchas alaranjadas com cirros de
esporos aparecem ngo s6 na cortiqa como também nos rarninhos, sendo este, o
aspecto que nos permite na maior parte dos casos o diagnóstico da doen~afora do
penodo de descortiqamento.

Outros fungos
A presenqa de outros fungos cujas frutificaqbes aparecem nas folhas e ao longo dos
rarninhos, tem sido motivo de grande preocupaqgo pois em 100% das parcelas
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observadas nota-se grande desfolhaqiio e a presenqa de rarnos secos, portadores das
referidas frutificaq6es. A deterrninaqiio do agente responsável por estes danos, seu
ciclo biológico e processos de infecgiio encontram-se em estudo.

CONTROLO
O primeiro passo para o controlo de parasitas no montado de sobro diz respeito a
medidas fitossanitfias, tais como: erradicaqiio de todas as h o r e s doentes ou
moribundas que forem detectadas no montado; corte dos raminhos secos; em h o r e s
niio muito atacadas, eliminaqiio dos ramos doentes cortando-os pela parte sii;
remoqiio do montado de todo o material doente, bem como, na medida do possivel,
da cortiqa empilhada que pode constituir fonte de inóculo da fermgem alaranjada.
O combate de insectos identificados como vectores de fungos responsáveis por
doenqas ser6 urn grande e indispensável instrumento a utilizar na protecqHo do
montado contra doenqas.
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