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12.2.1 Introdução

O desenvolvimento e produção das variedades de 
fruteiras dependem das suas características genéticas 
específicas mas também de várias condições no pomar, 
nomeadamente do tipo e estrutura do solo, dos nutrientes 
e de água disponível no solo, assim como das condições 
climáticas. No ecossistema pomar, a qualidade e/ou a quan-
tidade da produção pode ainda ser afectada pelas doenças. 
Uma fruteira está doente quando, atacada por um ou vários 
agentes, os inimigos da planta, não desenvolve todo o seu 
potencial genético. 

Os inimigos das fruteiras podem ser bióticos ou factores 
abióticos. De entre os vários agentes bióticos que parasitam 
as fruteiras, os vírus são parasitas obrigatórios, constituídos 
por um ácido nucleico (RNA ou DNA) envolvido por prote-
ína, multiplicam-se apenas nas células vivas do hospedeiro 
e induzem doença porque utilizam mecanismos celulares 
do hospedeiro para se replicarem.

As fruteiras são hospedeiras de vários vírus, agentes 
de doenças transmissíveis pelo material de propagação 
vegetativa infectado. Alguns vírus das fruteiras têm também 
insectos vectores e outros podem ainda ser disseminados 
pelo pólen de árvores infectadas.

A infecção primária desempenha papel primordial nas 
doenças parasitárias. O inóculo (foco primário) existe no pomar 
ou vem do exterior. Por isso, a estratégia básica em protecção 
de plantas é a eliminação das fontes de inóculo. Havendo 
inóculo, se a planta não for resistente ao agente biótico, após o 

reconhecimento parasita-hospedeiro, dá-se o desenvolvimento 
da doença, em parte ou na totalidade da fruteira.

Para a instalação e manutenção de um pomar de elevada 
qualidade sanitária devem utilizar-se todas as estratégias 
de protecção indirectas (culturais, genéticas, legislativas) 
e directas (biológicas, biotécnicas, químicas) que menos 
afectem o ambiente e que permitam a eliminação, ou pelo 
menos redução, da acção dos principais inimigos da cultura. 
As medidas indirectas serão sempre preventivas, as medidas 
directas serão preventivas e, se necessário e possível, curativas. 
As medidas indirectas têm particular importância no caso das 
viroses visto que apenas em condições de elevado interesse 
económico e na ausência de plantas-mãe isentas de vírus 
é viável fazer o saneamento de vírus, nomeadamente por 
termoterapia ou por terapia química associadas á cultura de 
meristemas in vitro ou á cultura de protoplastos. Assim, e aten-
dendo a que todas as viroses são disseminadas pelo material 
de propagação vegetativa, é de primordial importância os 
programas de certificação para a disponibilização de material 
vegetal certificado para a instalação/replantação de pomares 
permitindo uma produção frutícola sustentável.

O diagnóstico de vírus pode ser feito por observação de 
sintomas no pomar, mas a sintomatologia é apenas um factor 
indicativo e muito condicionado pelas condições ambientais 
no decorrer do ciclo vegetativo. A indexagem em plantas 
indicadoras (herbáceas e/ou lenhosas) é um processo moroso 
e que necessita de espaço e condições ambientais controladas 
nomeadamente para não haver entrada de potenciais insec-
tos vectores. As técnicas serológicas, nomeadamente ELISA 
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(Enzyme linked immunosorbent assay) e as técnicas molecu-
lares, nomeadamente as baseadas em PCR (Polymerase chain 
reaction) seguida de electroforese, são actualmente métodos 
expeditos e de fácil aplicação para a detecção e identificação 
destas doenças parasitárias em fruteiras.

No projecto INTERFRUTA, no âmbito dos trabalhos de 
prospecção serológica de vírus de fruteiras realizados em 2004 
na ilha Terceira (Açores) foram identificados os vírus constantes 
do Quadro 1 e para os quais se faz uma breve descrição.

VÍRUS BANANEIRA
(folhas novas)

LARANJEIRA
(folhas, raízes, 
afídeos)

MACIEIRA
(folhas, ramos)

PESSEGUEIRO
(folhas)

CMV 1+, 3(±) / 62 - - -

BBTV 0+ / 62 - - -

BSV 6+ / 9 - - -

CTV -
0+ / 118 (folhas)
0+ / 5 (raízes)
0+ / 50 (afídeos)

- -

ApMV - - 0+ / 80 (folhas) -

ASGV - - 0+ / 80 (folhas) -

ACLSV - - 12+ / 40 (folhas) 2+ / 80

- - 20+ / 28 (ramos) -

PDV - - - 0+ / 80

PPV - - - 1(±) / 80

PNRSV - - - 3+, 2(+), 2(±) / 80

Todos os vírus foram identificados por ELISA (+ = amostra 
positiva; (+) amostra positiva fraca; (±) = amostra duvidosa), 
com excepção de BSV, que foi detectado por Real-time PCR 
em amostras sintomáticas enviadas para o Central Science 
Laboratory (York, UK).

12.2.2 Principais viroses da bananeira

– Vírus do mosaico da bananeira / Vírus do mosaico das 
cucurbitáceas (CMV - Cucumber mosaic virus)

O Vírus do mosaico das curcubitáceas, agente causal da 

doença do mosaico da bananeira (Borges, 2005; Fernandes, 
1999; Niblett et al., 1994) pertence ao género Cucumovirus 
(família Bromoviridae) (Murphy et al., 1995). É um vírus de 
genoma tripartido de ssRNA, com partículas poliédricas de 
28-30 nm, amplamente disseminado em plantas espon-
tâneas e cultivadas nomeadamente em curcubitáceas e 
solanáceas (AAB Descriptions of Plant Viruses nº 213 (1979). 
Na bananeira encontra-se em todas as regiões onde esta é 
cultivada (Niblett et al., 1994).

A sintomatologia da doença na bananeira está muito 
relacionada com as várias estirpes de CMV e depende 
também da temperatura; varia de nervuras proeminentes 
a estriado verde-claro ou amarelo ao longo das nervuras 
(Fernandes, 1999); provoca também necrose interna do 
tronco (Niblett et al., 1994). 

É um vírus transmitido de forma não-persistente por 
várias espécies de afídeos sendo, Aphis gossypii e Myzus per-
sicae as duas espécies mais eficientes; o afídeo da bananeira 
(Pentalonia nigronervosa) não é um vector eficiente (Niblett 
et al., 1994). Atendendo ao grande leque de hospedeiros 
de CMV é importante não fazer culturas de solanáceas e 
de cucurbitáceas intercaladas no bananal, mantendo-o 
também limpo de infestantes.

O vírus mantém-se no meristema apical pelo que não é 
eliminado por cultura de tecidos (Borges, 2005; Fernandes, 
1999).

Na ilha da Madeira foi encontrada sintomatologia suges-
tiva desta doença mas em testes serológicos a percentagem 
de infecção detectada foi muito baixa (Fernandes, 1999). Na 
amostragem realizada nos Açores (ilha Terceira) o Vírus do 
mosaico das cucurbitáceas foi identificado em bananeira 
(Fig. 1) mas também em baixa percentagem (Quadro1).

– Vírus da roseta da bananeira
(BBTV - Banana bunchy top virus)
O Vírus da roseta da bananeira (Borges, 2005; Dale, 1994; 

Fernandes, 1999) encontra-se na cultura da bananeira em 
África, Ásia e Oceania, sendo considerada a virose mais 

Quadro 1 
Vírus 

identificados nas 
fruteiras da ilha 

Terceira (Açores), 
2004

CMV-Cucumber 
mosaic virus; 

BBTV-Banana 
bunchy top virus; 

BSV-Banana 
streak virus; BBMV 

- Banana brack 
mosaic virus; 

BMMV - Banana 
mild mosaic 

virus; CTV - Citrus 
tristeza virus; 

ApMV - Apple 
mosaic virus; 

ACLSV – Apple 
chlorotic leaf spot 
virus; PPV - Plum 

pox virus; PDV 
– Prune dwarf 

virus; PNRSV 
– Prunus necrotic 

ringspot virus.
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prejudicial da bananeira. A etiologia desta doença não está 
totalmente clarificada. Em plantas com sintomatologia da 
doença tem sido consistentemente associadas partículas 
com 18-20 nm de diâmetro de duas ou mais moléculas de 
ssDNA. Parece também haver um segundo vírus associado à 
doença, visto ser consistentemente isolado de bananeira com 
esta doença dsRNA que não existe em bananeiras sãs (Dale, 
1994). Em Murphy et al. (1995) BBTV vem referido na família 
Circoviridae; Borges (2005) refere-o como um Nanovirus.

A sintomatologia típica desta doença observa-se no 
pecíolo e limbo das folhas em emergência, nomeadamente 
estrias verde-escuras ao longo das nervuras de tamanho 
variável, podendo dar um aspecto de “código de Morse”; 
com o avanço da infecção os entre-nós ficam curtos origi-
nando o aspecto de roseta (Dale, 1994; Fernandes, 1999).

Esta virose é transmitida de forma persistente pelo afídeo 
da bananeira Pentalonia nigronervosa, que dissemina o vírus 
dentro do bananal ou para bananais próximos; o vírus não é 
transmissível à descendência do afídeo. O inóculo, quando 
não introduzido pelo vector, está no material infectado 
(rizomas, socas) e o vírus mantém-se no floema da planta, 
pelo que as nervuras de folhas novas são o local adequado 
para amostragem (dale, 1994).

O vírus não é eliminado por cultura de meristemas 
(Borges, 2005).

Nas várias prospecções serológicas realizadas na Madeira 
não foi detectado BBTV (Fernandes, 1999). Também na pros-
pecção realizada em Novembro de 2004 na ilha Terceira o Vírus 
da roseta da bananeira não foi identificado (Quadro 1).

– Vírus do listrado da bananeira
(BSV - Banana streak virus)
Banana streak virus (Lockhart, 1994), referido em Portugal 

por Vírus do listrado da bananeira (Borges, 2005) ou Vírus 
do raiado da bananeira (Fernandes, 1999), é uma espécie 
englobada no género Badnavirus com viriões baciliformes 
(130-150 x 30 nm) constituídos por uma molécula de dsDNA 
(Murphy et al., 1995). Existem várias estirpes de BSV e no 

Figura 1 
Sintomatologia 

associada a 
infecção por 

CMV (Vírus do 
mosaico das 

cucurbitáceas/
Vírus do mosaico 
da bananeira) ou 

por BSV (Vírus 
do listrado da 

bananeira) na ilha 
Terceira, 2004. 

CMV

BSV
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bananal encontram-se por vezes infecções mistas de BSV 
com CMV (Cucumber mosaic virus). 

Devido à existência de várias estirpes de BSV também se 
encontram vários tipos de listrado clorótico ao longo das ner-
vuras, que é o sintoma mais evidente desta doença; à medida 
que as folhas envelhecem ficam escuras e o vírus pode afectar 
o vigor e a produção da árvore (Lockhart, 1994).

Esta virose é transmitida de forma semi-persistente por 
cochonilhas, nomeadamente pelo algodão dos citrinos 
(Planococcus citri). O inóculo encontra-se em material 
infectado (socas) e na semente (Lockhart, 1994).

O Vírus do listrado da bananeira, assim como os vários 
Badnovirus, não é eliminado por cultura de tecidos do 
meristema apical (Borges, 2005).

Nas prospecções realizadas na ilha da Madeira tinha sido 
detectada em bananeira infecção por BSV assim como por 
CMV, no entanto não se tinham verificado perdas de produção 
(Fernandes, 1999). Nos Açores (ilha Terceira) foram também 
detectadas infecções por BSV (Quadro 1) mas a identificação 
foi feita por Real-time PCR nas amostras sintomáticas (Fig. 1) 
enviadas para o Central Science Laboratory (York, UK).

12.2.3 Principais viroses da laranjeira

– Vírus da tristeza dos citrinos
(CTV - Citrus tristeza virus)
A laranjeira é hospedeira de alguns vírus sendo CTV 

– Citrus tristeza virus o mais significativo (Borges, 2005, 
Fernandes, 1999; Garnsey & Lee, 1988). É uma virose bem 
adaptada a regiões tropicais, sub-tropicais e temperadas.

CTV é uma espécie do género Closterovirus, família 
Closteroviridae (AAB Descriptions of Plant Viruses nº353 (1989), 
apresenta partículas alongadas e flexíveis de 2000 x 12 nm 
contendo uma molécula de ssRNA e encontra-se associado 
ao floema da planta (Garnsey & Lee, 1988).

Segundo Nolasco (2004) a diversidade biológica e 
genómica de CTV parece ser grande. Assim, os sintomas 

dependem muito da estirpe do vírus, variando de declínio 
rápido da árvore a ligeira clorose das nervuras e quando o 
porta-enxerto é susceptível (laranjeira azeda) formam-se 
caneluras no lenho do garfo (Fernandes, 1999; Garnsey & 
Lee, 1988). Já se encontram porta-enxertos resistentes a CTV, 
no entanto verifica-se serem mais susceptíveis à podridão 
do colo causada por Phytophthora (Garnsey & Lee, 1988). A 
inoculação artificial com estirpes suaves para a protecção 
cruzada de citrinos tem sido utilizada, nomeadamente no 
Brasil e na Florida (USA). 

É um vírus transmitido de modo semi-persistente por 
formas ápteras e aladas de afídeos sendo a espécie Toxoptera 
citricidus (=T. citricida) a mais eficiente. As espécies Aphis 
citricola, A. spiraecola e T. aurantii são pouco eficientes. O 
afídeo Aphis gossypii é um eficiente vector mas é um afídeo 
de pouco significado em citrinos. O vírus não é transmitido 
pela semente.

O Vírus da tristeza dos citrinos está incluído na Lista 
A2 da Lista de Quarentena para a Europa, publicada pela 
Organização Europeia para a Protecção das Plantas (OEPP). 
Nesta lista estão incluídos os vírus existentes numa dada 
área da Europa mas não largamente distribuídos e oficial-
mente vigiados e dominados (www.eppo.org/).

Na ilha da Madeira foi identificado o vector mais eficiente 
em 1994 (Fernandes, 1999) e depois foram caracterizadas 
estirpes severas de CTV (Fernandes, 1999; Nolasco et al., 
1995;). Nos Açores (ilha Terceira), foram identificados afi-
deos potenciais vectores de CTV mas não a espécie mais 
eficiente (Melo et al., 2004) e o vírus não foi detectado nem 
em laranjeira nem nos potenciais vectores (Quadro 1).

12.2.4 Principais viroses da macieira

– Vírus do mosaico da macieira
(ApMV - Apple mosaic virus)
Todas as Rosáceas, nomeadamente a macieira e a 

pereira, são hospedeiras do Vírus do mosaico da macieira 
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(ApMV – Apple mosaic virus). Este vírus (AAB Descriptions of 
Plant Viruses nº 83, 1972) de viriões poliédricos com 25-29 
nm de diâmetro, genoma tripartido de ssRNA, pertence ao 
género Ilarvirus, família Bromoviridae (Murphy et al., 1995).

O sintoma característico da doença nas pomoídeas é o 
mosaico das folhas na Primavera e que vai amarelecendo as 
folhas à medida que a estação avança (Howell et al., 1990); 
mosaico amarelo provocado pela fitotoxicidade de herbi-
cida pode ser confundido com sintomatologia por ApMV; 
noutras Rosáceas o vírus pode induzir anéis e arabescos 
cloróticos (Borges, 2005). A severidade da sintomatologia 
está muito dependente da susceptibilidade da variedade e 
da virulência da estirpe do vírus. Os frutos geralmente não 
apresentam sintomas mas a produção pode ser afectada 
(Howell et al., 1990). A dispersão do vírus pela árvore é lenta 
e errática. 

Para além da transmissão por enxertia é um vírus transmi-
tido facilmente por inoculação mecânica nomeadamente a 
Chenopodium quinoa e Cucumis sativus, mas não pela semente 
e também não se conhecem vectores (Borges, 2005).

É viável a eliminação de ApMV por termoterapia (Borges, 2005)
Em Portugal o vírus está identificado desde 1981 (Corvo 

et al., 1981; Corvo e Duarte, 1993). Na ilha Terceira não foi 
detectado na amostragem de folhas realizada em Junho-
Julho de 2004 (Quadro 1).

– Vírus dos sulcos do lenho da macieira
(ASGV - Apple stem grooving virus).
É uma virose mundialmente dispersa, nomeadamente 

porque o vírus se encontra frequentemente de forma 
latente nas variedades de macieira.

O vírus dos sulcos do lenho da macieira é constituído 
por viriões alongados, flexuosos de 600-700 nm x 12 nm, 
com genoma de ssRNA (Yanase et al., 1990; AAB Descriptions 
of Plant Viruses nº 31, 1970). Está englobado no género 
Capillovirus (Murphy et al., 1995).

Em combinações susceptíveis garfo/porta-enxerto o 
vírus induz sulcos no lenho e linhas necróticas na zona da 

enxertia (Yanase et al., 1990) mas, na maioria das cultivares 
de macieira o vírus encontra-se latente, provavelmente 
associado ao câmbio. 

Para além das pomoídeas, este vírus tem vários hospe-
deiros herbáceos sendo bons hospedeiros experimentais 
Chenopodium quinoa, Nicotiana glutinosa e Phaseolus 
vulgaris, espécies onde o vírus induz sintomas sistémicos 
típicos como anéis cloróticos ou arabescos, marmoreado 
ou mosaico e distorção foliar (Borges, 2005).

Esta virose é transmitida por enxertia, por inoculação 
mecânica a hospedeiros herbáceos e pela semente em 
Chenopodium quinoa. Não é conhecida transmissão por 
vectores. 

É um vírus possível de eliminar por termoterapia (Borges, 2005). 
Apesar da sua ampla distribuição, nomeadamente em 

Portugal (Barros et al., 2001; Corvo & Duarte, 1993), não foram 
detectadas infecções por ASGV na prospecção realizada em 
Junho-Julho de 2004 na ilha Terceira (Quadro 1).

– Vírus do lenho rugoso da macieira
(ASPV - Apple stem pitting virus).
O Vírus do lenho rugoso da macieira pertence ao género 

Foveavirus, recentemente englobado na família Flexiviridae 
(Mayo, 2004). Os viriões contendo ssRNA são alongados e 
flexuosos com 800nm x 12-15 nm (Yanase et al., 1990).

É um vírus com ampla distribuição mundial. Em Portugal 
é conhecido desde 1971 e tem sido detectado por indexa-
gem biológica (Corvo et al., 1998; Corvo e Duarte, 1993).

Como não foi possível obter antissoro para ASPV, este 
vírus não foi incluído na prospecção serológica realizada 
no âmbito do projecto INTERFRUTA.

– Vírus das manchas cloróticas da macieira
(ACLSV - Apple chlorotic leafspot virus)
O Vírus das manchas cloróticas da macieira induz uma 

virose latente de distribuição mundial. É parasita tanto de 
pomóideas como de prunóideas.

O vírus, previamente classificado como Closterovirus (AAB 
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Descriptions of Plant Viruses nº30, 1970), está actualmente 
englobado no género Trichovirus, família Flexiviridae (Mayo, 
2004). Os viriões são flexuosos de 640-800 x 12 nm contendo 
ssRNA (Murphy et al, 1995). 

O vírus nas cultivares de macieira comerciais é nor-
malmente latente não induzindo por isso sintomatologia; 
infecções mistas de ACLSV e ASGV provocam o declínio da 
macieira (Yanase et al., 1990). Os sintomas noutros hospe-
deiros naturais incluem manchas cloróticas e distorção foliar 
em Malus sylvestris, anéis e manchas cloróticas em Cydonia 
oblanga e em vários Prunus induz anéis cloróticos, mosaico 
ou marmoreado verde-escuro (Borges, 2005).

Para além da transmissão por enxertia, esta virose é 
transmitida mecanicamente a hospedeiros herbáceos e 
não se conhecem vectores.

É viável a eliminação de ACLSV em macieira por cultura 
de ápices meristemáticos (Candeias et al., 2004).

Em Portugal, o Vírus das manchas cloróticas da macieira 
está identificado em macieira desde 1971 (Borges, 2005; 
Corvo e Duarte, 1993). Também foi detectado em folhas e 
frutos de cerejeira (Marinho et al., 2003). A prospecção rea-
lizada na ilha Terceira evidencia também a dispersão deste 
vírus (Quadro 1). O vírus foi detectado em folhas colhidas em 
Junho-Julho (Fig. 2) e confirmada a sua presença em ELISA 
realizado em Novembro (nesta época em ramos).

12.2.5 Principais viroses do pessegueiro

– Vírus do nanismo da ameixeira
(PDV - Prune dwarf virus).
O Vírus do nanismo da ameixeira acompanha a distribui-

ção do género Prunus, (AAB Descriptions of Plant Viruses nº19, 
1970) e pertence ao género Ilarvirus, família Bromoviridae 
(Murphy et al., 1995).

Os viriões podem ser poliédricos 19-20 nm ou baci-
liformes (20-73x20 nm) e são de ssRNA tripartido (Mink, 
1995b).

Em pessegueiro (P. persica) PDV induz o nanismo das 
árvores, em cerejeira (P. avium) o vírus induz anéis cloróti-
cos, arabescos ou mosaico amarelo, em ginjeira (P. cerasus) 
as infecções provocam folhas amarelas e caducas e em 
ameixeira (P. domestica) o vírus provoca folhas coriáceas e 
estreitas (Borges, 2005; Mink, 1995b).

Não é conhecida a transmissão por vectores mas a 
transmissão pela semente em várias espécies de Prunus 
pode ser de 70-80% (Borges, 2005). Em cerejeira o vírus é 
também transmitido pelo pólen. Em Portugal estão também 
referidas diversos hospedeiros herbáceos espontâneos ou 
cultivados e que podem ser utilizados como plantas indi-
cadoras, nomeadamente Cucumis sativus.

PDV está referido para a cerejeira em Portugal (Corvo, 
1996; Marinho et al., 2003).

Na ilha Terceira não foi detectado PDV na amostragem 
realizada em folhas em Junho-Julho (Quadro 1).

– Vírus das bexigas da ameixeira ou vírus da sharka
(PPV - Plum pox virus).
A doença mundialmente conhecida pelo nome de 

sharka está referida em quase toda a Europa atacando 
principalmente ameixeira, pessegueiro, alperceiro e damas-
queiro mas quase todos os Prunus são hospedeiro de PPV 
(AAB Descriptions of Plant Viruses nº 70, 1971). 

O Vírus da sharka, ou Vírus das bexigas da ameixeira 
(Borges, 2005), pertence ao género Potyvirus, família 

Figura 2  
Sintomatologia 

associada a 
infecção por 
ACLSV (Vírus 
das manchas 
cloróticasda 

macieira) em 
macieira na ilha 

Terceira, 2004.
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Potyviridae. Os viriões são alongados e flexuosos, 680-900 x 
11-13 nm contendo uma única molécula de ssRNA (Murphy 
et al., 1995). 

Actualmente estão descritas quatro estirpes de PPV 
sendo as estirpes PPV-D e PPV-M as predominantes, nome-
adamente na Europa (Stobbs, 2005). 

A sintomatologia típica desta virose consiste na defor-
mação e anéis cloróticos e necróticos no exterior de frutos e 
também nos caroços, principalmente em alperce e damasco. 
O vírus pode causar também mosaico e deformação nas 
folhas, nomeadamente em pessegueiro (Hansen, 1995). 
Após a entrada do vírus, a infecção demora a ficar sistémica 
e a distribuição do vírus é muito irregular, sendo frequente 
ficar apenas em um ou dois ramos na árvore.

O vírus é transmitido por afídeos de forma não-persis-
tente, sendo Myzus persicae o vector mais eficiente mas 
também Brachicandus cardui, B. helichrysi, e Phorodon humuli 
são vectores deste vírus em Prunus. As espécies polífagas 
Aphis craccivora e A. spiraecola são também referidas por 
Ilharco como vectoras de PPV em Portugal e está também 
referenciada a transmissão pela semente em Prunus arme-
niaca (Borges, 2005).

Em Portugal o vírus foi detectado pela primeira vez em 
1984 no Algarve em damasqueiros importados de Espanha 
e mais tarde em damasqueiros e pessegueiros importados 
de Espanha e de França (Louro & Corvo, 1986). Este vírus 
também já tinha sido referenciado para os Açores (www.
apsnet.org/online/feature/PlumPox/Top.html, consultado 
em Fevereiro 2002) admitindo-se que o material infectado 
foi destruído na altura, atendendo a que PPV continua 
a ser incluído na Lista A2 da Lista de Quarentena para a 
Europa.

Na prospecção serológica realizada em Junho-Julho 
em folhas de pessegueiro na ilha Terceira, uma amostra 
revelou valores de absorvância elevados, em comparação 
com o controlo negativo e foi considerada duvidosa mas, 
por motivos logísticos, não foi possível posteriormente 
confirmar a infecção. 

– Vírus dos anéis necróticos de Prunus
(PNRSV - Prunus necrotic ringspot virus)
PNRSV inclui uma série de isolados pertencentes ao 

género Ilarvius, família Bromoviridae (AAB Descriptions of 
Plant Viruses nº 5, 1970). Os viriões são poliédricos de 23 nm 
mas alguns isolados podem ter partículas baciliformes. O 
genoma do vírus está repartido por quatro moléculas de 
ssRNA (Mink, 1995a; Murphy et al., 1995).

A sintomatologia da doença é muito variável, depen-
dente das estirpes do vírus, das cultivares do hospedeiro e 
da época do ciclo vegetativo, sendo as folhas novas mais 
favoráveis para a detecção. Frequentemente o vírus induz 
anéis cloróticos a necróticos nas folhas de ameixeira, cere-
jeira, damasqueiro, ginjeira, pessegueiro e outros Prunus. 
Pode causar crivado nas folhas e sulcos nos frutos (Mink, 
1995a). Por vezes a infecção é latente.

É um vírus facilmente transmitido pelo pólen; pela 
semente de árvores infectadas regista-se transmissão supe-
rior a 80% em Prunus mas inferior em P. persicae (Borges, 
2005); é também facilmente transmitido por inoculação 
mecânica a hospedeiros herbáceos, nomeadamente 
Cucumis sativus.

Mink (1995a) refere ainda a transmissão de PNRSV a 
plântulas de Cucumis sativus por Thrips tabaci e Frankliniella 
occidentalis mas só quando as tripes estavam associadas 
a pólen infectado, no entanto ainda não é conhecido o 
significado epidemiológico desta transmissão no pomar.

Em Portugal tem sido detectado PNRSV por Corvo 
e colaboradores desde 1971 (Borges, 2005). Em 2002 foi 
detectado num pomar de cerejeiras em Vila Real (Marinho 
et al., 2003).

Na prospecção realizada em Junho-Julho de 2004 na 
ilha Terceira o vírus foi detectado em pessegueiro, por vezes 
com reacção serológica muito fraca (Quadro 1).

– Vírus das manchas cloróticas da macieira
(ACLSV - Apple chlorotic leafspot virus)
O Vírus das manchas cloróticas da macieira (ACLSV 
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– Apple chlorotic leafspot virus) foi anteriormente descrito 
para a macieira mas é também parasita de prunóideas (AAB 
Descriptions of Plant Viruses nº 30, 1970).

Na prospecção realizada em folhas de pessegueiro (Fig. 
3) na ilha Terceira foi detectado ACLSV embora com muito 
menor frequência do que em macieira (Quadro 1).
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