
Pseudomonas syringae pv. garcae

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.
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Enegrecimento de pecíolos e
partes basais das folhas
(James Minai, Coffee Research
Foundation, Kenya)

Secamento da planta inteira
(James Minai, Coffee Research
Foundation, Kenya)

Secamento das gemas apicais
(James Minai, Coffee Research
Foundation, Kenya)

A Mancha Areulada do Cafeeiro pode ser um
problema sério onde há ventos fortes ferindo
as plantas; Plante árvores de sombra e
quebra-ventos em lados expostos a áreas
contaminadas para evitar a propagação da
doença.
Use material de plantio certificado e/ou livre
de doenças. Evite plantar material de áreas
que tenham sido afetadas anteriormente.
Plante cultivares de baixo porte (menor
exposição a ação do vento) e de variedades
resistentes

Monitorar cuidadosamente os sintomas, especialmente durante
o tempo frio e úmido, condições que favorecem a bactéria.
Sintomas iniciais: necrose dos nós, entrenós e gemas apicais,
freqüentemente acompanhados de necrose do pecíolo e parte
basal da folha, espalhando-se rapidamente em ramos primários.
Folhas: lesões necróticas escuras envoltas por lesões úmidas.
As folhas secam e enrolam para dentro, tornando-se castanhas,
mas permanecem ligadas.
Caules: cancros em troncos lenhosos.
Planta inteira: Secamento e morte.
As plantações afetadas têm uma aparência de haverem sido
queimadas pelo fogo.

Cortar galhos infectados pelo menos 5 cm do
ponto de infecção e recolhê-los em baldes.
Destrua-os por queima ou enterrando longe
do campo.
Desinfecte as ferramentas e utensílios com
álcool 70% após poda de árvores infectadas
ou corte de galhos.
Após grandes surtos, destruir todas as
árvores infectadas.
Poda ao terceiro par de folhas seguido de
aplicação de calda bordalesa 1,5% e retirada
de resíduos com possibilidade de inócuo.
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