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N~03/maio/83 1/3 . "FIRE BLIGBT" 

DE MAÇÃ E PERA 

Dulce Regina Nunes Warwick 1 

"Fire Blight", causada pela bactéria EIUAJ.úW:l amylovolUl (Burril) , 

winslow ~ alo é uma doença, extremamente destrutiva, de maçã e pera. Ocorre 

ainda em vária. outra. espécies da fam!lia Rosaceae. 

Os danos que e.ta bactéria causam são devastadores. No começo do secu 

lo, no vale de são Joaquim, na Califórnia, 95% da produção de pera foram perdi 

dos em virtude de um ataque de "Fire Blight" e a indústria desta fruta, naqu~ 

la região, nunca mais pode ser reatabelecida. 

Fig. 1: Ocorrência de "Fire Blight" ElUAJi~ amylovolUl em Rosaceas. 
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COM UNICADO TECNICO _ 

2. 

Distribuição mundi.1: esta b.ctéri. ê originária da América do Nor 

te. Bm 1919 foi encontrada n. Nova Zelândia; em 1957 foi detectada pela primei 

ra vez n. Europa. na Ingl.t.rra; e. em 1966. na Polônia. Atualmente o p.tógano 

já alcançou a Turquia. 

Exi.tem. ainda. relatos n.o confirmados da presença no Bgito. Gu.te 

mal. e Chi1 •• (Fig.l). 

o C.ntro N.cional de Recur.os Genéticoa •• través de sua Coord.naçÃo 

de Introdução. Int.rci.bio • Qu.rentena. procura sensibilizar a comunid.de que 

se dedica ã pe.qui... .0 fomento e ao cultivo de maçÃ e pera. dos gr.ve. ri. 

coa da import.çÃo d. mud .. que pod .. abrig.r no seu interior uma doença tÃo p~ 

rigoaa COIDO o "Fira BUght". O obj.tivo • o de pr.venir a entr.d. da doença no 

território nacional. divulaaado .u .. principais caractarí.tic ... já que as c~ 

penhas de erradicaçÃo .Ão oneroaaa e • .uit .. vi •••• infrutíf.r .. . 

Etiologia ~ Sintomato10gia 

A caracterí.tica maia marcante da doença ê o escurecimento do. r~ 

mos. flores e fo1hagen. como ae tivassem sido crestados pelo fogo. 

A b.ctéri. E1U4I&t.út lUfty!ovo/ta. (BUlUlIL) Winslow e..t aL. entra na pl~ 

ta atravéa da. flore •• aberturas n.turais ou cortes. multiplicando-ae rapid~ 

mente. Ela .tr.v •••• o inverno em ramoa at.cados e em cancros do caule. Na pri 

maver •• com o r.início d. brotaçÃo. os cancros tornam-se ativos. formando-.e ~ 

xudato com abundante número de bactéri ... A disseminaçÃo no pomar ê feit.. ~ 

r.lmante. pela chuv •• vento. insetos. ave. ou pelo homem. Temper.tur.. que~ 

tea. chuv.s •• eauid .. de períodos de muita umidade, a8seauram o rápido padrÃo 

destrutivo da doenç •• 



COMUNICADO TECNICC 

3. 

Outros gêneros hospedeiros: 

Amelanc.h.i.e/l V'<chotomanthe1l Me1lp(.eU6 PyJtac.antha 

AItorúa. Voc.yrúa. O.6teome.t.e1l PylUt6 

Chaenome.t.e1l ElÚobotluja PeIUlphyUum Raplúolep.i.6 

CotoneaJ>te/l EXOc.holUfo. PhoUrúa. SoltbaJúa 

CltlLtaegome1l ~ H OloCÜ4 CLL6 Phy.60Cilll.pU6 SoltbU6 

CltlLtaegU6 Kwúo. Poten.UUa Sp.úLO.ea 

Cydorúa. MalU6 P/U.LI1U6 S.tJtanvae1l-Úl 

Métodos de Prevenção ~ Controla 

"Fira Blipt" não pode ler controlado, integralmente, com nenhum metodo 

conhacido. Consaqueatemente o único mitodo seguro de que se dispõe para preve~ 

ção desta doença é aantê-1a fora da região de produção. 

t necessário intensificar-se a vigilância da proibição que existe sobre 

a importação de ROláceas, principalmente as introduções efetuadas por partic~ 

lares. 

As introduçõas realizadas pela EHBRAPA, em pequenas quantidades, -sao 

provenientes de locais onde o risco de infecção é mLnimo. O material recebido 

é examinado, tratado e, então, estabelecido em casa-de-vegetação, distante da 

região de produção. No quarentenário são realizadas observações periódicas. 

Quando aparecem suspeitas de que o material possa estar contaminado, outros 

testes sao feitos. Somente após 2 anos ocorre a liberação das mudas, com a se 

gurança de que nao há presença de bactéria. 

Literatura consultada: 

VAN DER ZWET, T. Fire Blight, ~ bacterial disease of rosaceous plants. 

Washington, D. C. USDA, 1979. 199p. ilust (USDA. Agriculture Handbook 510). 
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