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*Medidas para reducir a incidencia da enfermidade: 

(Unha vez feito o diagnóstico)

   Cando comeza a floración, tratar o solo arredor da 

planta infectada con quintoceno.

   Asegurar unha boa ventilación da parte basal do 

arbusto, podando as pólas máis baixas e eliminando as 

malas herbas.

   Recoller as flores caídas e queimalas. Nas zonas 

pequenas, pódese cubrir o solo arredor do tronco con 

Desgraciadamente o seu control é difícil, polo 

que son importantísimas as medidas de tipo 

preventivo.

1- Eliminación inmediata das flores caídas o 

chan, para evitar a formación de esclerocios.

2- Evitar o intercambio e distribución desde 

viveiros, de plantas infectadas. Na planta que se 

comercialice evitarase que leve flores ou restos de 

flores sobre ela, así como esclerocios no substrato. 

Preferiblemente tratarase de plantas de pequeno 

tamaño e raíz núa.

W. Luther, J.R. Baxter and William M. Epps. Camelia 

flower blight caused by Ciborinia camelliae Kohn. 

American Camellia Yearbook 1981.

T.M. Stewart. Camellia flower blight. Life history and 

control. New Zealand Camellia Bulletin, nº 118, 1994.

malla ou plástico baixo as camelias. Deste xeito 

poderanse recoller máis facilmente as flores caídas, 

evitando a formación de apotecios.

   Ningún dos funxicidas probados ata o de agora se 

amosa totalmente eficaz; sen embargo, os mellores 

resultados semellan obterse con: triaddimefon, 

triadimenol e tebuconazol, aplicados cada 15 días 

durante o período de floración(Stewart,T.M.,1994).
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Ó fin, entre os meses de xaneiro e maio 

podemos ollar no solo, unha vez que teñamos eliminada 

a capa de materia orgánica superficial, masas de 

apotecios que presentan unha cor entre castaña clara e 

canela (foto 8).

Como xa se ten comentado, os danos de 

Ciborinia afectan soamente as flores de camelia, 

provocando manchas nos pétalos, murchamento e 

caída destas. Isto constitúe unha das máis graves 

enfermidades do cultivo, xa que dana a súa parte máis 

característica e á cal se lle debe o seu valor ornamental.

As pequenas manchas de cor óxido que se 

poden observar sobre os pétalos son consecuencia da 

xerminación e evolución da enfermidade (foto 4). Máis 

tarde, o pétalo enteiro tornarase de cor marrón e vai 

adquirindo textura húmida. Chegado ese punto, poden 

ocorrer dúas cousas: que tódolos pétalos se volvan de 

cor marrón e a flor seque nanténdose no arbusto (foto  

5) ou, o que é máis normal, que a flor, sen chegar a se 

desfacer caia ó chan, adquirindo en poucos días e de 

Sobre as flores caídas obsérvase, na parte 

interna da corola na zona de unión co cáliz, un anel 

formado polo micelio gris (foto 7). Será nesta zona onde 

aparecerán, posteriormente, os esclerocios .

xeito progresivo cor marrón (ó comezo é húmido para 

despois secar completamente)(foto 6).
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ESTRUCTURA FORMA TAMAÑO

ESCLEROCIOS Duros e negros -12 x 10 x 2 mm

APOTECIOS Estipe de lonxitude variable 2-100 x 1-2 mm

Receptáculo discoide, cor beis-canela 5-20 mm de diámetro

ASCOSPORAS Hialinas, unicelulares, aovadas,
bigutuladas a multigutuladas

7.5-12.5 x 4.0-5.0 F

ANAMORFO Microconidios catenados, con parede
marrón, globosos ou abombados

2.5-4 F

Este fungo ascomiceto helotial (que incorpora 

no esclerocio os tecidos do hóspede) foi nomeado 

Ciborinia camelliae no 1979 por Miss Kohn (Baxter e 

Epps, 1981) para diferencialo de Sclerotinia, que non 

incorpora o tecido hóspede dentro do seu esclerocio.

No día de hoxe podemos observar marabillosos 

exemplares nos nosos parques e xardíns, polo que é 

difícil imaxinar un xardín galego sen a presencia dalgún 

arbusto de camelia. É precisamente a existencia de 

plantas vellas, florecendo despois de anos de abandono 

total, o que nos serve como indicador de que son plantas 

robustas e saudables, pero non inmunes ás 

enfermidades. Estes arbustos, vense con frecuencia 

alterados pola intromisión de axentes fitopatóxenos de 

diversa orden: insectos, fungos, virus, etc... Algúns deles 

atópanse no noso país case desde o inicio do cultivo, 

Entre as enfermidades graves que afectan ás 

especies do xénero Camellia( o té é unha camelia) en 

países como China, Xapón ou incluso America do Norte, 

e que aínda non chegara ó noso país, está a Ciborinia 

camelliae Kohn. Este fungo ascomiceto helotial, que 

desde agora hai que engadir na lista de patóxenos da 

nosa comunidade , afecta case exclusivamente á flor da 

camelia ( ata o de agora só sufría danos por  Botrytis 

cinerea e fisiopatías varias ) non atacando as follas, 

abrochos, pólas , nin o sistema radicular. Trátase pois, 

dun parasito específico das flores ó que semellan ser 

susceptibles tódolos cultivares e híbridos de C.japonica, 

C.reticulata e C.sasanqua.

Orixinaria de Xapón, esta enfermidade 

apareceu en California (EEUU) nos anos trinta(Baxter e 

Epps,1981) e máis tardiamente en Nova Celanda no 1994 

(Stewart, T.M., 1994). Incluída na lista A1 da EPPO e no 

Real Decreto 2071/93, Anexo II, Parte A,  non estaba 

declarada a súa presencia , “ata o de agora”, en ningún 

país da Comunidade Europea. A introducción en España, 

pénsase que se pode deber a importación de camelias 

procedentes dos EEUU e Xapón.

Aínda que a Camellia japónica non é orixinaria 

destas latitudes, vive no noso solo desde hai máis dun 

século. A primeira referencia de camelia que sen ten en 

Galicia é de Miguel Colmeiro nos anos 1845 e 1848, 

sufrindo, desde entón, unha perfecta adaptación ás 

nosas condicións edafo-climáticas. Ata hai 10 anos, as 

especies cultivadas eran basicamente tres: C. Japonica e, 

máis raramente as C. sasanqua e C. reticulata. A causa da 

súa boa acomodación ás condicións climáticas da zona 

é gran valor ornamental que posúe , esperta un grande 

interese que impulsa e acrecenta o seu cultivo. Na 

actualidade, e debido fundamentalmente ás 

importacións de afeccionados e viveiristas desde países 

como EEUU, Inglaterra ou incluso Xapón, aumentou a 

diversidade e xa se cultivan exemplares de máis de 15 

especies e híbridos.

ainda que recentemente aumentou o seu número -como 

consecuencia das importacións de plantas- adaptándose 

rápidamente as nosas condicións.
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O fungo pasa o verán e o outono na forma de 

esclerocios na capa superior do solo, a unha 

profundidade de 1-2 cm, baixo os arbustos de camelia 

infectados na estación anterior. Os esclerocios son 

estructuras duras, de cor negra, que se atopan no centro 

Coincidindo co período de floración (nos meses 

de inverno e primavera, segundo a variedade) aparecen, 

sobre os esclerocios, os apotecios, que crecen cara 

erriba ata saír á superficie; esta circunstancia non ocorre 

con tódolos esclerocios podendo permanecer algúns 

viables no solo durante moitos anos (ata 5 anos). O 

apotecio produce ascosporas (foto 1) en gran cantidade 

que, transportadas coa axuda do vento, acadan outros 

pétalos a distancias de ata 2 km. As ascosporas caídas 

sobre estes, xerminan e penetran no seu interior, 
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das flores murchas 

e cubertas por 

restos orgánicos.

producindo esas manchas pequenas de cor oxidada, 

características da enfermidade, que ós cinco días cobren 

todo o pétalo afectado (foto 2). Unha vez que a flor 

atacada pode permanecer no arbusto, aínda que o 

normal é que caia ó chan, sen se descompoñer, 

podendo quedar microconidios sobre os pétalos caídos 

(foto 3).

Na unión dos pétalos cos sépalos podemos 

apreciar un anel circular formado por un micelio de cor 

gris; ó cabo dunhas 2-3 semanas esta zona vaise 

endurecer e poderán ollarse os esclerocios. Algúns 

deses esclerocios caídos ó chan brotarán na seguinte 

estación producindo apotecios e completándose o ciclo.

Para o desenvolvemento da enfermidade vanse 

requirir temperaturas de entre os 10 e 24ºC (Baxter e 

Epps,1979) e elevada humidade no ambiente.
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