
Gibberella zeae (telemorph), Fusarium graminearum (anamorph) Podridão da espiga, podridão do colmo, fusariose da espiga

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a
sua utilização.

CRIADO/ATUALIZADO:
PRODUZIDO POR: Plantwise

Podridão basal do colmo (ISU)

Espiga infectada mostrando a
coloração rosada (ISU)

Grãos infectados (ISU)

Uso de variedades tolerantes ou
resistentes.
Fertilidade equilibrada do solo.
Plantio em densidades
recomendadas para reduzir estresse
das plantas.
O fungo frequentemente penetra via
injúrias causadas por insetos;
controle de insetos como lagartas do
colmo e espiga.
Rotação de culturas com plantas não
hospedeiras (ex. soja) e preparo do
solo reduzem inóculo.
Colher mais cedo para evitar perdas
devido ao acamamento.
Armazenar grãos quando em baixa
umidade (abaixo de 15%) para
reduzir a incidência de doenças.

Se as condições ambientais forem favoráveis ao desenvolvimento da doença
(ex. Quente e úmido), monitorar plantas aleatoriamente no campo.
Podridão do colmo:
Murcha das plantas e folhas tornam verde-acinzentadas.
Os entrenós tornam bronzeados a marron-escuros enquanto seus tecidos
internos desintegram, amolecem e mostram uma discoloração rosa a
avermelhada.
Pequenas e redondas manchas negras podem ser observadas na superfície
inferior do colmo próximo aos entrenós.
Para monitorar a podridão do colmo, pressione o entrenó inferior da planta e se
o colmo desfalecer facilmente com as mãos, os tecidos internos foram afetados
pela podridão.
Podridão da espiga:
Sintomas iniciais aparecem como um micélio branco nas pontas das espigas
gradualmente movendo em direção a base das espigas.
Grãos infectados adquirem uma coloração rosa-avermelhada característica.
Infecções no início podem resutlar na podridão completa das espigas e as
plalhas aderindo fortemetne na espiga.
Se mais de 10% das plantas apresentar sintomas, tomar as devidas medidas
de controle.

Em caso da detecção da doenças em
estágios iniciais, remover e destruir
as plantas infectadas para reduzir a
quantidade de inóculo na estação
subsequente.
Em infecções severas, colher mais
cedo com maior umidade, secar os
grãos e destruir os resíduos da
cultura.
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Podridão da espiga do milho
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