Botryosphaeria spp
Cancro do eucalipto

SITUACIÓN ACTUAL
Os fungos da familia Botryosphaeriaceae constitúen un importante grupo de patóxenos que afectan
principalmente a plantacións de árbores non nativas, coma o eucalipto. Son fungos oportunistas que poden
permanecer en estado latente durante longos períodos de tempo pero á súa vez ben adaptados a vivir como
parasitos cando as condicións lle son favorables. Penetran no hóspede a través de feridas e tamén polas
aberturas naturais como estomas e lenticelas, infectando así talos, ramas e follas causando desta forma
infeccións endófitas, podendo permanecer neste estado durante longos períodos de tempo. Baixo condicións
de tensións, estes fungos poden comportarse como patóxenos moi virulentos.

SÍNTOMAS E DANOS
Os síntomas deste grupo de fungos en eucalipto inclúen: secado do brote terminal, lesións necróticas na
inserción das xemas ás ramas, morte de xemas, brotes e ramiñas, manchas necróticas nas follas, lesións
avermelladas escuras con fendeduras na cortiza, así como cancros nos talos e ramas, podendo á súa vez
producirse nalgúns casos, exsudacións dunha substancia negra denominada Kino nos puntos de infección. Os
cancros son o resultado da infección da cortiza e o cambium que dá lugar a lesións necróticas afundidas debido
á desintegración dos tecidos que causa a infección. Estes patóxenos poden afectar tanto a plantas adultas coma
a plantacións novas.
En condicións de estrés compórtanse como patóxenos moi virulentos. A tensión en plantacións forestais de
eucalipto pode deberse, entre outras causas, a deficiencias nutricionais, tensión hídrica, mala drenaxe do chan,
seca prolongada, xeadas tardías así como á diferente susceptibilidade intrínseca das distintas especies de
eucalipto aos diferentes xéneros e especies da familia Botryosphaeriaceae. Esta tensión tamén pode ser
causada, nalgúns casos, por fungos ou insectos que provoquen defoliación como as especies do xénero
Mycosphaerella ou os ataques do coleóptero Gonipterus platensis.

Figura 1. Secado do brote terminal
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Figura 2. Síntomas en planta nova
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Figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Síntomas en folla e ramiña, brote con exsudación de Kino, descortizado con necrose
interna, corte transversal en talo e toro de árbore adulta afectado por N. eucaliptorum.
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DESCRICIÓN TAXONÓMICA
A taxonomía da familia Botryosphaeriaceae estivo confusa durante
décadas, atopándose na actualidade aínda en proceso de revisión. Os
anamorfos do grupo son máis comúns na natureza, así como máis fáciles
de obter en cultivo en laboratorio, que os seus teleomorfos,
pertencentes ao grupo dos ascomicetos. Os picnidios dos anamorfos
poden observarse en laboratorio, sobre o material vexetal enfermo
(toros, ramas ou follas) de eucalipto disposto en cámara húmida. A
frutificación destes tamén pode forzarse partindo do micelio do fungo, o
cal sementaremos no medio de cultivo agar-auga (AA) ao que
Figura 9
previamente lle engadiremos acículas de piñeiro estériles, utilizadas
como material vexetal susceptible que favorecerá a frutificación e a esporulación do fungo sobre elas. Tamén
podemos illar estes fungos sementando material vexetal afectado no medio de cultivo agar-malta con
estreptomicina (AMs) (Figura 9).

Figuras 10, 11 e 12. Picnidios de N. eucaliptorum exsudando cirros en toros de eucalipto dispostos en cámara
húmida. Cirro de N. eucaliptorum illado sobre acículas de piñeiro estériles no medio de cultivo agar-auga.
Picnidios característicos de N. mediterraneum illados sobre acículas de piñeiro depositadas no medio AA.

Os picnidios adoitan ser marróns escuros ou negros, globosos, producindo conidias, exsudadas nun cirro,
hialinas aseptadas as cales, dependendo da especie de que se trate, poden escurecerse e septarse co paso do
tempo.
As ascas do teleomorfo adoitan ser moi parecidas entre as distintas especies do xénero e teñen escaso valor
taxonómico, fórmanse en ascocarpos desenvolvidos no interior do tecido do hóspede son bitunicadas e con
oito ascosporas no seu interior. As características morfolóxicas das especies presentan unha gran plasticidade
podendo estar influenciadas polas diferentes condicións de crecemento nos distintos medios de cultivo..

Figuras 13 e 14. Illamento monospórico e conidias de N. eucaliptorum
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Figura 15. Conidias de N. parvum.
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Nos últimos tempos o desenvolvemento das técnicas moleculares permitiu unha identificación máis clara. Para
iso, fragmentos de ADN de diferentes rexións (ITS, beta-tubulina ou factor de elongación) son amplificados e
secuenciados, confirmándose as identificacións morfolóxicas previas, comparando estas secuencias coas
anteriormente depositadas, para estas especies, na base de datos GenBank.
As especies identificadas no mundo sobre Eucalyptus spp. ata a data son: Neofusicoccum parvum,
Neofusicocum ribis, Neofusicocum australe, Neofusicocum eucalyptorum, Neofusicocum eucalypticola,
Neofusicocum mediterraneum, Diplodia seriata, Diplodia mutila e Botryosphaeria dothidea, das cales N.
eucalyptorum, N. mediterraneum, N. parvum, N. australe e B. dothidea foron illadas tamén sobre eucalipto en
España.

Figura 16. Conidias de
N. mediterraneum

Figura 17. Ascas de N. parvum.

Figura 18. Asca de
Botryosphaeria dothidea

EPIDEMIOLOXÍA
As distintas especies da familia Botryosphaeriaceae presentan diferente grao de virulencia, podendo tamén
variar a susceptibilidade as mesmas das distintas especies de eucalipto. A severidade da enfermidade depende
fundamentalmente da tensión ambiental, nutricional e hídrica. Tanto as ascosporas como as conidias
desenvolvidas nos picnidios teñen capacidade infectiva. Aínda que as esporas infectivas máis comúns son as
producidas asexualmente nos picnidios, dispersándose fundamentalmente pola auga, sendo así mesmo
favorecida a infección primaria pola presenza de feridas ou factores de tensións. A choiva, o vento ou os
insectos favorecen a aparición de novos picnidios que dan lugar aos ciclos secundarios. O crecemento do fungo
a expensas do tecido vexetal dá lugar á aparición dos chancros característicos dos estadios avanzados da
enfermidade. A forma sexual do fungo actúa como reservorio do patóxeno para o ano seguinte, sucedéndose
principalmente cando as condicións ambientais non son propicias para o desenvolvemento do fungo.

MEDIDAS DE CONTROL
Non hai ningún produto autorizado para este uso en plantacións forestais de Eucalyptus nin ningunha
alternativa para o control biolóxico dos fungos da familia Botryosphaeriaceae en España.
As medidas de control serán por tanto medidas culturais encamiñadas a manter as plantacións de eucalipto nas
mellores condicións hídricas e nutricionais, evitar facer plantacións en alta densidade, controlar na medida do
posible a presenza de fungos e insectos defoliadores que aumenten o nivel de tensión nas plantacións, eliminar
e queimar as ramas afectadas por cancro para diminuír o nivel de inóculo para o ano seguinte.
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