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1. Doenças causadas por fungos

https://jornaloexpresso.files.wordpress.com/2015/08/size_590_algodao-plantacao.jpg

Murcha-de-fusarium
Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum

Fungicidas; Rotação de culturas

Mancha-de-alternária
Alternaria macrospora

Cultivar resistente

Foto: N.D.Suassuna (2009).

Foto: D.D.C.Carvalho (2009).

Foto: N.D.Suassuna (2009).

Abwi & Pastor-Corrales, 1990.
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Damping-off
Pellicularia filamentosa, Rhizoctonia solani, Glomerella
gossypii, Colletotrichum gossypi
• Ocorrência generalizada
• Grandes prejuízos
• Também conhecida como:
• tombamento
• Meia
• Morte de mudas,
• Rizoctoniose ou
• Antracnose.
• Rhizoctonia solani e Colletotrichum gossypii

Rhizoctonia solani
• Fungo parasita
necrotrófico do solo.
• Favorecido pela
exsudação de açucares
• Ferimentos favorecem a
entrada do patógeno
Micrografia de hifas de R. solani. Uma ramificação em
ângulo recto, uma ligeira constrição na base do ramo
e paredes cruzadas (septos) perto do ramo são todas
características de diagnóstico de hifas de R. solani
http://www.invasive.org/

• Temperaturas entre 18° e 30°C e umidade elevada
favorecem os patógenos
• Transporte do patógenos:
• Via água e solo
• Dormência em épocas desfavoráveis

http://grasasyaceites.revistas.csic.es/

• Sementes de boa procedência
• “Damping-off”
– De pré e pós-emergência
• Redução do estande de plantas sadias.
• Lesões deprimidas, pardo-avermelhadas a pardoescuras, na raiz e no colo.

• Tratamento de sementes
• carboxin+thiram, benomyl, benomyl+thiram, thiabendazole,
iprodione e captan.

• Plantios mais rasos
• Escape
• 2ª quinzena de Outubro
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Ramulose
Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides

• A principal via de disseminação é a semente.
• Conídios: veiculados externamente às sementes
• Micélio: dormente no interior das sementes

• Ordem: Glomerellales

• Sobrevivência do fungo em solos contaminados
• Fámilia: Glomerellaceae

• Principalmente de um ano para o outro.

• Gênero: Colletotrichum
• Não é o causador da
Antracnose (C. gossypii)

• Chuvas intensas, temperaturas entre 25 °C e
30°C e umidade relativa do ar acima de 80%
Conídios de Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides

http://fitopatologia1.blogspot.com.br/2010/10/revisao-de-literatura-das-doencas-da_6162.html

• Primeiros sintomas:
• Ocorrem nas folhas mais novas
• Manchas necróticas circulares ou alongadas.
• Com o avanço das lesões:
• Ocorre o rompimento dos tecidos necrosados.
• Enrugamento do limbo foliar
• Super brotação lateral

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgb3MAL/apresenta-doenca-ramulose

•
•
•
•
•

Uso de cultivares com algum nível de resistência
Tratamento de sementes
Eliminação de restos culturais
Rotação de culturas
Controle químico

Ramularia
Ramularia areola
• Sinônimos:
• Ramularia gossypii speg. Ciferi
• Cercosporella gossypiispeg
• Forma anamórfica de mycosphaerella aréola ehrlich e
wolf.
•

Ordem: Capnodiales

•

Família: Mycosphaerellaceae

•

Gênero: Ramularia
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• Esporos produzidos em lesões sobre restos culturais.
• Plantas nativas de algodão perene
• Dispersão:
• Vento, água, equipamentos pessoas entre outros.
• Germinação em água livre
• Temperatura ótima entre 25°c e 30°c
• A penetração, via estômatos, é maior em ciclos de
noites úmidas e dias secos

Fonte: C.R.S. Curvelo et al., 2010

• Lesões de formato angular
• Com coloração branco-azulada na face inferior
das folhas mais velhas

• As lesões multiplicam-se e ocupam quase
todo o limbo foliar
• Podem tornar-se necrosadas após o período de
esporulação do patógeno

• A alta severidade da doença induz
desfolha precoce nas plantas

• Plantios menos adensados
• Cultivares resitentes
• Stoneville 474, FiberMax 966, IAC 24, Coodetec
407, BRS 269 Buriti, BRS Camaçari e BRS Araçá
• Fungicidas químicos
• Estrubilurinas

Podridão de maçãs
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum
Fusarium spp.
Colletotrichum spp.
Diplodia gossypina
Ascochyta gossypii
Manejo: escape

Foto: N.D.Suassuna (2009).

Ranney et al. (1971)

• Alternância de I.A.
1 - longos períodos com umidade livre nas plantas
2 - longos períodos com umidade relativa acima de 75%
3 - baixa intensidade de luz
4 - alta temperatura.

Ler: Araújo, 2008.

4

02/03/2017

4. Doenças causadas por vírus

3. Doenças causadas por bactérias

Vermelhão
Cotton anthocyanosis virus

Mancha angular
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum

Cultivar resistente
Controle do inseto vetor (Aphis gossypii) e plantas hospedeiras

Cultivar resistente
Sementes livres do patógeno
Foto: N.D.Suassuna (2009).

Regras para análise de sementes, 2009.

Foto: N.D.Suassuna (2009).

5. Doenças casadas por nematóides
Evasão (Escape):
Escolha da área geográfica
Escolha do local de plantio
Outras:

http://nematobrasil.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html

Rotação de culturas (amendoim)
Alqueive (pousio):
Ara – irriga – 14 dias – planta
Limpeza de máquinas
Cultivar resistente
Observar a linha de mantença!!!!

Machado et al., 2006.

http://plpnemweb.ucdavis.edu/nemaplex/Taxadata/G116S2.HTM

http://plpnemweb.ucdavis.edu/nemaplex/Taxadata/G116S2.HTM
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Controle de doença x manejo de doença

Importante!!!

• Controle: grau impossível de dominância;

Rotação de produtos
• ”Controle”?: doença volta ao nível de dano;

Rotação de genes R

• Controle: destruir organismos x reduzir o dano;

diminuir a pressão de seleção

• Manejo: limiar de dano.
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Este material é gratuito para download
Acesse: www.labfito.webnode.com
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