
Mycena citricolor Mancha Americana, Gotera ou Ojo de Gallo

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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Manchas nas folhas (Eng. Agr.
María del Milagro Granados
Montero)

Fungos, estruturas de
disseminacao do fungo (Eng.
Agr. María del Milagro
Granados Montero)

Evitar o cultivo de variedades suceptiveis
Quando se estabelecer uma nova plantacao de café,
planejar o espaco entre as plantas seguindo as
recomendacoes locais, ou deixar espacos entre as
plantas de no minimo 2 x 1 metro.
Controlar ervas daninhas e outras pragas que
podem ser hospedeiros dentro do cafezal
Controlar sombra excessiva no cafezal, realizar
podas uma ou duas vezes ao ano (cortar folhas
excessivas nas plantas de café, em arvores de
sombra e arvores plantadas para barrar o vento)
Retirar mudas das plantas adultas duas vezes ao
ano.
Anotar as variacoes climaticas (dias de chuvas,
milimetros de chuva, temperatura, transpiracao
foliar) para planejar as atividades preventivas e de
controle.

Monitorar o cafezal buscando por sintomas da doenca entre 15 e
22 dias despues do inicio do periodo de chuvas. Repetir a cada
15 dias durante todo o periodo chuvoso
O monitoramento de sintomas e ainda mais importante em areas
de altitude, com chuva constante e tempearaturas brandas
Manchas a serem monitoradas: uma ou varias manchas
circulares ou ovais de 5 a 12 mm de diametro, de cor cinza ou
marrom com uma aureola amarela ou marrom.
A parte central de manchas antigas podem se desfazer e
pequenos buracos aparecem na folha devido a perda do tecido
necrosado.
Nas manchas maduras se pode ver a cabeca do fungo que e
dissemina a doenca
Manchas tambem podem ser vistas nos caules jovens e frutos
As plantas infestadas podem perder uma quantidade significativa
de folhas enfraquecendo a planta e reduzindo a producao
Frutos podem cair em funcao da doenca

Em plantacoes estabelecidas e
infectadas, reduzir a densidade de
plantas (maximo recomendado 5000
plantas/ha) e o numero de talos por
planta
Substituir variedades susceptiveis
que geralmente sao de porte baixo e
bastante ramificadas por variedades
resistentes
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Mancha Americana no Café

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