
Figura 4. Cupuaçuzeiro na área deprodutor, aos dois anos após a
recepa da copa e submetido apodafitossanitâria a cada dois meses.

- em todas as situações, isto é, em plantios que
se efetuou a recepa ou não, a poda tem que ser
criteriosa, ou seja não deixar nenhuma vassoura
ou fruto mumificado nas plantas ou caídos no
solo. A produção de esporos pelo fungo é
extremamente alta e as vassouras ou frutos
remanescentes comprometem a eflciência do
controle. ••
- todas as vassouras coletadas, restos de folhas,
caule, pedúnculos que se desprenderam das
vassouras e frutos mumificados devem ser
retirados da área de plantio e queimados.
- os plantios devem ser efetuados no
espaçamento de 7 x 7 m. Em plantios adensados

, é dificil o manejo, e o controle das vassoura-de-
bruxa será comprometida.
- estabelecer o plantio de cupuaçuzeiro longe
(pelo menos a 500 m) de outros plantios, nas
quais os proprietarios não controlam a vassoura-
de-bruxa.
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verdes a serem removidas. Isto facilita o trabalho
e evitará que pedaços de vassoura seca se
desprendam e fiquem espalhadas no plantio, se
constituindo como fonte de inóculo.
- o corte das vassouras deve ser feita logo após a
inserção ou ponto de início do
superbrotamento.Após a retirada das vassouras ~
não há necessidade de pincelamento de
fungicida nos cortes, pois a incidência de
patógenos oportunistas é extremamente baixa.

, .
A vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo

Crinipellis perniciosa afeta órgãos da planta em
ativo crescimento, como brotações, flores e
frutos. Nas brotações ocorrem os sintomas de
superbrotamento caracteristico da doença
(Fig.1)

Figura 1. Vassoura-de-bruxa verde.

e nos frutos há paralisação de crescimento e
mumificação. Na Amazônia a incidência da
doença é generalizada e as perdas podem atingir
100% da produção (Fig.2)
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Figura 2. Cupuaçuzeiro em área de produtor com alta incidência de
vassoura-de-bruxa.

Até 1997, recomendava-se, para o
controle da doença, a remoção e queima das
vassouras no período de julho a setembro
aconselhando retirar, primeiramente as vassoura
secas para evitar a produção de basidiocarpos.
Entretanto, trabalhos de epidemiologia
desenvolvidos durante dois anos no campo
experimental da Embrapa Amazônia Ocidental ,
em Manaus-AM, indicam que o período de maior
esporulação do fungo causador da doença ocorre
no período de maio a junho e de maior
aparecimento de vassoura-verde no periodo de
julho a setembro. Todavia, no periodo de outubro
a junho continuam a aparecer novos ramos com
vassoura-de-bruxa. O insucesso do controle,
conforme a recomendação anterior, está ligado a
dois fatos:
- Quando se removem as vassouras secas no
período de julho a setembro, o fungo presente
nessas vassouras já esporulou no periodo de
maio a junho, disseminou por toda área, causou
infecções nas gemas dormentes e quando as
plantas emitem as brotações (julho a agosto)
estas irão expressar a doença.
- Quando se paralisa a remoção das vassouras
em setembro, nas vassouras formadas a partir de
outubro, o fungo irá esporular no período de maio
ajunho e se dissemina portodo o plantio.
- A partir do conhecimento dos periodos de
esporulação do patógeno e de emissão de
brotações pelas plantas, foram desenvolvidos
trabalhos de controle da vassoura-de-bruxa em
área experimental da Embrapa Amazônia
Ocidental e em área de produtor com alta
incidência da doença (Fig.2). A partir dos
resultados obtidos recomenda-se:
- Efetuar a poda fitossanitária, removendo-se
concomitantemente, vassoura secas e verdes e
frutos mumificados a intervalos de dois meses
durante o ano todo. Com este procedimento, no
plantio praticamente só existirão vassouras

Figura 3. Cupuaçuzeiro submetido a recepa da copa

- quando remover as, vassouras não deixar
restos de ramos, folhas pedúnculos e pecíolos
doentes e frutos mumificados aderidos às
plantas ou caídas ao solo, pois funcionam com
fonte de inóculo.
- em plantios adultos onde nunca de efetuou
controle da doença, como exemplo a planta da
Fig.2, fazer recepa da copa(Fig.3) a 1,5 m de
altura, eliminar todo o material da área, proceder
adubação e posteriormente, adotar o sistema
recomendado, isto é, efetuar a poda
fitossanitária a intervalos de dois a três meses
após, recepar as plantas a 1,5m de altura ,
proceder uma desbrota eliminando-se galhos
que se encontram sombreados. Na Fig.4 é
apresentada a planta da (Fig.2), aos dois anos
após a recepa e submetida a poda fotossanitária
a cada dois meses.


