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"-J ~ê.TITUTO DE PESQUISAS E EX:SERDIENTAOÃO

e AGROPECU!RIAS DO NORTSNQ?- -. abrI! ae 196j"
. -rrONTROLE DT"DÕENÇÃ-oQUE'" ATACA AS F~LHAS DA

PIl1ENTEIRA, DENOMINADA "QUEIMA DO FIOu (~l-
li~El~1!1_.kol~roga = Corticium stev~~.~!.!)

f/o d8 doença
1&\....---7

PAliA UM BOM CONTROLE

/'
Cado imaturo 9ueimado

• ~pe a párte atacadaaa planta.
• Apliq~a um bomfungi~

cida a base de cobre.
• Repita 2 vêzes mais a

aplicação com interva
10 de 4 dias.J."

~-~'~""""\

. i;:', ',1'\ ~_",}!;'~
:'.(1" (;.,- '.~ ~~'l.'

.~ '.' .'
_...~l



-~tri·;.L~/íi-, '.:~1().J3"'I() é nll~j-;>t.i} (~~'7,irnltmc'~r::J~c~Ja; /,,;\;;~') ,,,
-, ~i;').t:~,\ ti, r\ Ef.3' ({(";"!re,T<CC~ ÔE; ,E;f~'1·'S91'1~;:fi . ();'~~'~

~~:tI,>.~\~;.::::~ . p;'f~~~!:as.n~~lfi~!;'4~~~~·,;,;~l~:~~;~~!:(-~Ir/:·~~.:.~:;~~•
,.90 }VE)",ar iL ~,.;r de ..•.aca.i oom ole a. •.~O~.l>~a':.:b ·1
·th se; a.l::..strando com rapidez pelos pi.men+;aie 7
destas ZOllUSo
Distingue=se fàcilmen"te dl::.! OUt'C'H.3 dcenç ae -:ia.
~Ã.r.. 'j.-. .., f AII.J ~ >) ., "t,•.o.i...1G, De.J..~; o.rmaç ao ae urna I:ll1;;;ô C&ilaaa 9raüca
na par t,c;; ~.!ifçriorda fôlha atacada e nembem pe ....
10 fato de que as :fôlhas queãmadaa pela doença ,
ficam presas aos ralno~ de onde se destacg.DljpCi"
uma eAuéoie de fio :proprio da doença~ dai o no-me que i.ma xio fio.,
VALE A PENA CONTROLAR A DOENÇA
Embora nãó se tenha dados exatos, ou cifras, po
de-se afirm~ qu~ são grand~s os prejuizos cau=
sados nao so devã.do a r-edução da follH:'f;'em como
pelo ataQue dos cachos imaturos i que se i"ornam
imprestáveis ou dãopro2uto de interior qualid~ '~,
dso O custo da manutençao e o valor do produroo,
fazem com <).ueseja extremamente importante con- '.~
seguir o maximo rendimento por pltmta~ de modo, j

que qualquer quantidade de frutos estragados ,
representa uma d1minui~ão sensival no rendimen
to total da plantaçãoo
QUANDO INICIAR O CONTRÔLE
O controle por meIo de pulverizações deve come-
çar logo que sejam notado~ sinais da doença 2u
seja, o 'aparecimento de folhas queimadas de cor'
pardo-escura principalmente nas plantas adultas&
QUE FUNGICIDAS USAR
l)s fungicidas a base de cobre'são os .tp.aisindi;-
cados para o combate a doençao No co~~rcio aao
encontrados vários produtos dêste tipo do que
são exemplos o Cobre Sandoz, o Cupravit, o 00 -
bre ColoidaJ. Duphar e o CobrepAzu17 que podem /
ser empregados nas dosagens medias Lnd í,c as ,
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QUE TIPO DE APAR~IJfO DEVE SER USADO
fJs pui~~>~er'lza-a·ol~slno"1."orl'Zãdos P9derao ser
empregadosnotl~s.ta.l.ilento dos pimentais ex -
tensos muit·o atR,,"lqdos, entretantooe pulve-
rizadores ço'mUl'\S p')derão ser empregados /
com êxito .•

OUTRAS HEDIDAS NECESSP..RIAS PARA OBTER 001'1--
WROLEEFICI~~NTE _. .- -- .' .....
~~ajRetirar tôa"as as fÔlhas" e ramoa'queinlú
dos pela doença de modo a pôr 'aO aleance 7
doppulverizador a p~rte da haste 'principal
ate onde a doença ja t.enha alcF...nçado.. Os
ramos laterais secundáriós ma.is gi:-ossos, /
adja.centes 1 também devem :3>;.~r alcançados pe
lo fungicida... "." . -
b ) RepEiti:r a pUlverizG,ção 2vtlj,es mais, /
com intervalo de 4 dias ou me,u,Q$,";indopeu-
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