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Ciclo Biológico de Erwinia amylovora
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�Progressão da doença no 
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� Presença de elevados níveis de inoculo

� Temperatura >15ºC durante o período de floração

� Presença de insectos polinizadores

Principais Factores de Risco Ambientais
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� Presença de insectos polinizadores

� Elevada HR (55% estigma flor - 80% hipanto)

� Presença de gomos secundários em pereira



“Anualmente as prospecções poderão decorrer em duas épocas no período 
de tempo que vai desde o início da Primavera até meados do Outono. (…) A 
1ª época poderá ir de 1de Maio a 30 de Julho e a 2ª época deverá 
corresponder ao período entre 1 de Setembro e 30 de Novembro.”

Conhecimentos adquiridos em 2010-2011

�Encontram-se identificadas as áreas de maior risco ao nível do Concelho e 

Programa Prospecção  Pereira et al. (2008) vs. Epidemiologia
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�Encontram-se identificadas as áreas de maior risco ao nível do Concelho e 
da Freguesia

�Mapeamento DAGADR e DRAPs

�É conhecida a existência de desfasamento relativamente à actividade 
vegetativa dos hospedeiros vs. área geográfica.

�InfoAgro COTHN, DRAPs, etc..

�É conhecida a fase do ano e do ciclo vegetativo do hospedeiro em que o 
risco de aquisição da doença é maior

�Introdução de novos métodos de diagnóstico em rotina 



Estados fenológicos vs. epidemiologia
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Ciclo vegetativo do hospedeiro vs. epidemiologia
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Monitorização e Prospecção

� Novas épocas de amostragem do Programa Nacional de Prospecção do 
Fogo Bacteriano

� Redefinição dos métodos de amostragem
� Necessidade de proceder precocemente à detecção de novos focos de 

acordo com o início da actividade vegetativa 
Pereira

Plena Floração
ABRIL

Março - Abril
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� Maior incidência de amostragem nas zonas de segurança definidas na 
Portaria 2011

� Avaliação da incidência/prevalência de novos casos nas zonas de 
contenção e de segurança tendo em conta variáveis climáticas e medidas 
fitossanitárias aplicadas

� Avaliação da dispersão a áreas com menor intensificação cultural e ainda 
não afectadas

Colheita
AGOSTO

Setembro



 Sensibilização

� No decurso das prospecções dos pomares, viveiros, e de 
outras culturas protegidas e de ar livre, para a realização de 
inspecções ou colheita de amostras, os Inspectores, técnicos 
e/ou produtores poderão contribuir de forma involuntária 
para a disseminação de E. amylovora. 
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 Acções gerais de prospecção preconizadas

Aspectos a ter em conta

� Representatividade da amostra colhida

� Definição de ponto de prospecção 

� Selecção dos pontos de prospecção

� Alteração das épocas de prospecção

� Redefinição da dimensão das amostras 

11

� Redefinição da dimensão das amostras 

� Identificação adequada das amostras

� Acondicionamento cuidado das amostras

� Cumprimento de normas de higiene

� Arquivo de registos (rastreabilidade da amostra ,histórico de 
tratamentos)



� Triagem (screening) com tiras de difusão em latex para 
acompanhamento de pomares onde foram efectuadas podas 
sanitárias e de novos focos nas zona contaminadas
– Plantas sintomáticas (sensibilidade 105cfu/ml)

– Especificidade E. amylovora vs. Erwinia spp.

– Confirmação laboratorial para a “zona de segurança”

Monitorização e Detecção
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� CAMAR - The development and application of nucleic acid probe 
thecnology for the rapid and reliable detection and identification of 
quarantine bacteria. EC - Project 8001 - CT 91-0202.

� DIAGPRO– Diagnostic Protocols for Organisms Harmful to Plants. EU 
Project SMT4-CT98-2252 

Diagnóstico a evolução
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� EUPHRESCO – Development and validation of inovative diagnostic tools 
for the detection of fire blight (Erwinia amylovora) (ERWINDECT 2008-
2009)

� EUPHRESCO - “Phylogenetic Identification of Quarantine Bacterial 
Plant Pathogens”. (2009-2010)

� EUPHRESCO II - Phytosanitary diagnostic, on-site detection and 
epidemiology tools for Erwinia amylovora (PHYTFIRE início 2012)



Diagnóstico oficial
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Novas Ferramentas de Diagnóstico

EUPHRESCO Non-Competitive Project Entitled: Phylogenetic Identification of Quarantine Bacterial Plant Pathogens

EPPO Listed organism
Dickeya dianthicola
Erwinia amylovora
Pseudomonas syringae pv. persicae

Partner Contact person
UK–FERA John Elphinstone, 
UK-SASA David Kenyon
ES-IVIA Maria Milagros Lopéz
CZ-NAAR Jaroslav Horky
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Ralstonia solanacearum race 3
Ralstonia solanacearum race 2
Xanthomonas arboricola pv. corylina
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Xanthomonas axonopodis pv. allii
Xanthomonas axonopodis pv. citri
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria
Xanthomonas vesicatoria
Xanthomonas fragariae
Xanthomonas translucens pv. translucens
Xanthomonas oryzae
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

CZ-NAAR Jaroslav Horky
DE-JKI Petra Műller
FR-LNPV Helene Soubelet
FR-INRA Charles Manceau
FR-CIRAD Olivier Pruvost/

Philippe Prior
PT-INRB Leonor Cruz

NL-NAK Jacob Dirk Janse

BE-ILVO Johan van Verenbergh 
IT-CRA-PAV Stefania Loreti
AT-AGES-PGH Richard Gottsberger/

Helga Reisenzein
DK-PD Eigil de Neergaard
BG-PPI Maria Stoyanova 
NL-PD Maria Bergsma-Vlami
SI-NIB Tanja Dreo/Maja Ravnikar



Novas Ferramentas de Diagnóstico

EUPHRESCO Project

Development and validation of innovative 

diagnostic tools for the

detection of fire blight (Erwinia

amylovora)(ERWINDECT)
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RT-PCR

Detecção de 10 cópias/reacção
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� Quarentena e politica fitossanitária

� Monitorização 
� Monitorização exaustiva dos pomares com sintomas em anos anteriores

� Monitorização das condições climáticas regionais (T máx, T min, HR, outros…)

� A implementação de sistemas de avisos apoiados em modelos de previsão, 
cujo sucesso pode ser variável, pode contribuir para utilização mais adequada 
de alguns produtos químicos com eficácia no controlo da doença (Maryblyt)

Meios de Protecção
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de alguns produtos químicos com eficácia no controlo da doença (Maryblyt)

� Avaliação do risco regional

� Diagnóstico
� Detecção precoce de infecções latentes

� Detecção de introduções via importação

� Controlo do material de propagação (porta-enxertos e pés-mãe)

� Protecção e Conservação do Património Genético Autóctone



� WP1 – Project Meeting

� WP2 – Methods training and ring testing
� Validation and application of the different methods will utilize 

collections/isolations from epidemic foci across Europe from 
sampling/analyses 

� WP5 – Asymptomatic infections and environmental fitness
� Optimized protocol for detection in asymptomatic plant material.

INIAV no Projecto PHYFIRE
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� Optimized protocol for detection in asymptomatic plant material.

� Survival ability under adverse conditions.

� Genes involved in the response of E. amylovora against adverse 
conditions.

� WP6 – Source Tracking
� Individual genotyping approach methods.

� Population structure and epidemiological insights.


