
Sphacelotheca reiliana

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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Infecção parcial de borla
mostrando estruturas
frondosas anômalas (William
M. Brown Jr., Bugwood.org)

Fase tardia da infecção na
orelha causada por S. Reiliana
(Agriculture and Agri-Food
Canada Archive, Agriculture
and Agri-Food Canada,
Bugwood.org)

Fuligem em uma planta anã
(Agriculture and Agri-Food
Canada Archives, Agriculture
and Agri-Food Canada,
Bugwood.org)

Use sementes saudáveis
Use variedades resistentes
O fungo sobrevive no solo por vários anos e
infecta plantas durante o estágio das
mudas. Use práticas culturais que
promovam a germinação e emergência
rápida de plântulas: a irrigação freqüente
durante 3 semanas após o plantio reduz a
incidência da doença; Fertilidade
equilibrada do solo. A doença é mais grave
sob deficiência de nitrogênio
Pratique lavoura profundo
Pratique a rotação de culturas

Os sintomas da doença aparecem apenas a partir de estádios de tassels
e silking. Monitor para:
Estruturas frondosas anômalas em bolhas
As orelhas podem ser sujas ou abortadas. O descascamento das orelhas
são cobertas inicialmente por membranas de cor branco cremoso. Galls
substituem os caroços, que inicialmente mantêm seu tamanho, mas
acabam ficando escuros e deformados
Ambas as áreas doentes de borlas e orelhas de plantas infectadas
rapidamente se desintegram em uma massa de esporos pretos em pó
Planta inteira pode ser severamente afectada
O clima seco, frio e a umidade do solo em 15-25% são condições ideais
para a infecção das plântulas. Mais tarde na estação, condições secas e
quentes (21-30 ° C) favorecem a doença

Remova imediatamente e destrua
(mas não enterre) borras, orelhas e
plantas infectadas, antes do
espalhamento do fungo, reduzir a
acumulação da doença no solo
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Fuligem da cabeça do milho

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise é uma iniciativa global liderada pelo CABI  www.plantwise.org
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