
Mycosphaerella arachidis, M. berkeleyi

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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Mancha castanha, mostrando
sintomas na parte superior da
folha e halos amarelados
claros (Grahame Jackson,
CABI)

Mancha castanha (esqueda) e
mancha preta (direita) na parte
inferior das folhas (Jill M.
Lenné/ICRISAT)

Semear as novas áreas o mais distante
possível, e contra o sentido dos ventos, de
áreas mais velhas, especialmente se elas
estiverem infectadas com manchas foliares,
para evitar a disseminação da doença
Utilizar variedades resistentes, de ciclo
curto (precoce) para evitar a doença
Remover plantas voluntárias de plantas
daninhas para redizir a umidade e chances
de infecção
Enterrar bem produndo ou queimar restos
culturais depois da colheita, ou usar para
alimentar animais
Esperar pelo menos um ano de rotação
entre plantios na mesma área

Mancha marron é mais comum no começo do ciclo. Esta doença é
gradualmente tomada por mancha preta, a qual produz mais manchas e
perda de folhas durante a maturação da cultura. (Uma lupa de bolso ou
microscópio é necessário para diferenciar as doenças)
Procurar por:

Manchas ovais nas folhas, particularmente nas mais velhas (este é
primeiro sintoma que aparece, geralmente 45-60 dias após o plantio):
As manchas marrons são marrom-avermelhadas na parte superior e
circuladas por halo amarelado e marrons na parte inferior das folhas
As manchas pretas são marrom escuras a pretas, geralmente com um
halo menor ou ausente. Esporos densos formam um anéis concêntricos
na parte inferior
As manchas também aparecem nas caules e pecíolos
Perda de folhas e vagens

Tempetaturas de 25-30°C e 6-8 horas de alta umidade são necessárias
para o desenvolvimento da infecção e doença

Se as plantas estiverem infectadas,
remover e enterrar fundo no solo ou
queima-las. Não utilizar para
composto
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Mancha preta e mancha castanha do amendoim

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