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o sorgo forrageiro pode ser infectado por um grande número de patóge-
nos, cuja intensidade e severidade variam de ano para ano e de uma localida-
de para outra. Isto é função do grau de compatibilidade entre o hospedeiro,
o pat6geno e da ação do ambiente sobre essa associação.

No Brasil, a antracnose (Cotletotrictium graminicoIa), a ferrugem
(Puccinia purpurea) e o vírus do mosaico da cana-de-açúcar (SCMV) são con-
sideradas, atualmente as doenças mais importantes do sorgo forrageiro, devi-
do à severidade e sua ocorrência generalizada, afetando significativamente a
qualidade e a produtividade da forragem.

Dependendo das condições edafoclimáticas da região de cultivo, outras
doenças, como a helmíntosporíose (Helminlhosporium turcicum), o míldio
(Peronosclerospora sorghl), a cercosporíose (Cercospora sorgtii; e a podridão
do colmo (Macrophomina phaseolina) poderão constituir problemas para es-
sa cultura.

Várias medidas podem ser utilizadas para o controle das doenças de sor-
go, como a rotação de culturas, o uso de fungicidas no tratamento de semen-
tes, plantio na época certa, utilização de sementes sadias sem danos mecâni-
cos e, principalmente, o plantio de cultivares resistentes ou tolerantes às doenças.

O produtor deve procurar orientação técnica para a escolha das cultiva-
res mais adaptadas à sua região, evitando-se a utilização de cultivares susceptí-
veis às doenças de ocorrência local As doenças do sorgo predominantes em
algumas regiões brasileiras, segundo levantamento realizado pelo CNPMS, atra-
vés do Ensaio Nacional de Doenças, são apresentadas na 1àbela 24.
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TABElA 24. Doenças predominantes em algumas regiões brasileiras,com ba-

se nos dados do Ensaio Nacional de Doenças do Sorgo, entre

1980 e 1991. CNPMS, 1991.

____________ ~D~oe~n~_r~E~mma~nt~~~ _

Antracnose Ferrugem Helmintos- Cercosporiose Mosaico Mfldio
poriose

Localidade

Sete Lagoas, MO +++ +++
Capin6poIis, MO +++ +++
Itumbiara, 00 +++ +++
Ooiânia,OO +++ ++
Jata!,OO +++ +
Ouafra", SP +++ +
Cravinhos, SP +++ +++
Pelotas, RS +++ ++
Cruz Alta, RS ++ ++
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+++Alta incidência da doença;

++ Média incidência da doença;

"Baixa incidência da doença; doença não detectada na área do ensaio;

"Ouafra - Dados do Ensaio Nacional de Doenças de apenas um ano - plantio em fevereiro, em

sucessão à soja sob irrigação.
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