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4. Doenças da cultura do dendezeiro

Introdução

o dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) é, dentre as oleaginosas
cultivadas, a de mais alta produtividade, com produção de 6 a 8 t/ha/ano de
óleo nos países maiores produtores (Malásia e Indonésia), enquanto que os
maiores produtores de soja obtêm cerca de 200 kg/ha/ano de óleo.

Como todo cultivo desenvolvido na região tropical úmida, o do dendezeiro
apresenta problemas de doenças, algumas das quais podem vir a constituir fator
limitante à expansão da dendeicultura, tanto no Brasil quanto em outros países

produtores de óleo.
No Estado do Pará, as doenças mais importantes nos dendezais são o

amarelecimento fatal (AF), o anel vermelho (AV) e a fusariose ou secamento
letal (SL).

AMARELECIMENTOFATAL

A doença amarelecimento fatal (AF) do dendezeiro é extremamente
prejudicial para a economia dos países latino-americanos que cultivam essa
oleaginosa, em particular para o Brasil, onde vem causando perdas vultosas a
partir de 1984.No Estado do Pará, mais de 2.000 hectares de dendezais foram
erradicados principalmente por causa dessa doença.

Doenças com as características de podridão de flechas e do coração
foram detectadas há muito tempo na África e na Ásia. Na América Latina,



a doença do dendezeiro denominada amarelecimento fatal (Brasil), "pudricion

deI cogollo" (Colômbia, Equador, Peru) e "spearrot" (Suriname) distingue-se

daquela que ocorre na África e Ásia por ser mais severa em seus efeitos

e porque a recuperação ou remissão de plantas afetadas nunca ocorre.

A primeira constatação da doença na América Latina ocorreu na

Colômbia em 1967, na plantação La Arenosa, em Turbo (Turner, 1981). Na

plantação de Turbo, a doença destruiu mais de 49.000 plantas em área de 1.800

ha, dizimando a maioria da população de E. guineensis presente em La Arenosa.

A idade em que as plantas são infectadas tem variado de local para

local. Na Colômbia, as primeiras constatações verificaram-se em plantas com

seis e sete anos. Todavia, quando se fez o replantio nessas áreas a doença

reapareceu ainda no primeiro ano de cultivo (Tume r, 1981).

No Brasil, a doença ocorreu pela primeira vez em 1974, no plantio

situado em Benevides, Pará, iniciado em 1968. Contudo a sua incidência era

esporádica e foi registrada como doença desconhecida nos livros de anotações

do Departamento Fitossanitário.O número de plantas afetadas pelo

amarelecimento fatal aumentou nos anos subsequentes até que em 1984 atingiu

proporções alarmantes, exigindo medidas de controle mais enérgicas para debelar

a doença.

Sintomas

o primeiro sintoma do amarelecimento fatal que pode ser perceptível,

geralmente é uma tênue c1orose das folhas recém-abertas (Fig. 4.1). Alguns

foI íolos da base dessas folhas secam, aparece uma podridão marrom escura de

consistência úmida na base do pecíolo, apenas de um dos lados das folhas mais

jovens. Posteriormente, essas folhas afetadas quebram e tombam ainda verdes,

ficando pendentes, presas às plantas. Nas flechas aparecem pequenas manchas

marrom, de formato cilíndrico ou arredondadas, apresentando uma consistência

aquosa. Tais manchas progridem nos sentidos superior e inferior e quando
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a flecha abre, exibe vários folíolos secos superpostos (Fig. 4.2). Algumas larvas

de dípteros são encontradas com freqüência sobre essas zonas manchadas das
flechas. O apodrecimento das flechas evolui até atingir a região do meristema e
a água das chuvas acumulando-se na base das flechas e bainhas das folhas jovens
faz com que a podridão progrida rapidamente no sentido descendente. Vários

Fig.4.1 Planta adulta de dendezeiro com sintomas iniciais de amarelecimento
fatal.

microrganismos se instalam na região afetada e encontrando um meio rico em
amido desenvolvem-se rapidamente, provocando a fermentação que exala um
odor característico e atrai um grande número de insetos, em especial os

coleópteros (Rhynchophorus palmarum e Metamasius hemipteros). No
período chuvoso, portanto, a podridão ocorre de forma mais acentuada, enquanto
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que no menos chuvoso, quando a base das folhas mais jovens estão apodrecidas,
os folíolos exibem uma coloração amarela forte e secam em tempo variado de
duas semanas a quatro meses, provocando a morte da planta.

Nas plantas em produção, quando infectadas pelo amarelecimento fatal,
os cachos formados desenvolvem-se até a maturidade, mas, os cachos em
formação apodrecem antes da maturação. As inflorescências embrionárias
apodrecem e exibem cor marrom escura, mesmo nas plantas dissecadas no
estádio considerado bastante inicial, apenas com ligeira clorose das folhas mais

Jovens.

Etiologia

Inúmeros trabalhos foram realizados visando identificar o agente causal
do amarelecimento fatal, mas não se obteve qualquer indicação da natureza de
um provável agente biológico. Algumas hipóteses são discutidas sobre a provável
causa do amarelecimento fatal. Tumer (1981), em trabalho realizado na plantação
Coldesa, Colômbia, relacionou o surgimento da síndrome do amarelecimento
fatal com a compactação, o alagamento e desequilíbrio na nutrição mineral dos
solos daquela plantação. Gibson (1979) contesta tal assertiva, alegando que
uma vez que a doença se alastrou pela plantação inteira, destruindo todas as
plantas indistintamente do tipo de solo, o problema não deveria ser puramente
de ordem fisiogênica.

Insetos, especialmente R. palmarum e Cephaloleia sp. varovagelineata
e mais recentemente o fungo Fusarium moniliforme Sheld varosubglutinans
foram citados como possíveis agentes do amarelecimento fatal (Ochoa &
Bustamante, 1976), mas sem comprovação conclusiva.

Renard & Quilec (1983) rejeitaram a possibilidade aventada por alguns
autores de que a origem do problema fosse uma marcada deficiência de potássio,
bem como, o provável envolvimento de larvas de Tiquadra sp., inseto comumente
encontrado em flechas apodrecidas. Segundo ainda os mesmos autores, várias
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Fig. 4.2 Necrose em folíolos de dendezeiro causada pelo amarelecimento
fatal.

tentativasde reproduzir sintomas da doença inoculando fungos e bactérias isolados
de tecidos de plantas doentes, especialmente com o fungo Fusarium sp. foram
infrutíferas, mas não consideraram possível que fatores edáficos pudessem estar
envolvidos no aparecimento da doença.

No Equador, alguns estudos indicaram a possibilidade de envolvimento
da deficiência de boro na complexa etiologia da doença, no entanto Renard &
Quilec (1983) consideraram que sendo os solos praticamente homogêneosnas
plantações seria pouco provável que tal deficiência pudesse ocorrer de forma
localizada em pequenos focos e se espalhando progressivamente. No início, os
casos de amarelecimento fatal são mais freqüentes nas bordas da plantação,
próximas à floresta do que no centro da área cultivada. Isto parece indicar a
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possibilidade de organismos oriundos da mata estarem envolvidos na transmissão

da doença.

Estudos de microscopia eletrônica e eletroforese foram realizados em

vários laboratórios de instituições de pesquisa e universidades nacionais e

internacionais, mas, nenhuma indicação consistente da presença de vírus, fungos,

bactérias, fitoplasmas ou outro organismo associado a plantas doentes foi

comprovada (Dollet, 1984; Sing etal., 1988).
No Brasil, Hartley (1968) afirmou que o local escolhido para uma

plantação de 1.500 ha de dendezeiro na estrada Belém- Mosqueiro, a 30 km de

Belém, tinha 60% de sua área inviável para o plantio desta cultura, por causa

das várias formas de material concrecionário lá encontradas, que reduzem a

disponibilidade de água provocando a diminuição do volume do sistema radicular.

Com relação ao clima, o mesmo autor enfatiza que vastas áreas do Pará estão

sujeitas à pesada quantidade de chuvas e baixa média de luz solar, durante o

período de dezembro a maio e, nos outros seis meses, há uma média de 30 mm

de chuvas por semana, o que acarreta um desequilíbrio' quase constante na

evapotranspiração, fazendo com que estes solos fiquem sujeitos a uma severa

falta de água nos meses mais secos, de agosto a novembro, até mesmo próximo

de Belém. Estes aspectos podem estar relacionados com o amarelecimento fatal.

Controle

Melhoramento genético
A única medida realmente capaz de resolver o problema do

amarelecimento fatal é a obtenção de plantas resistentes. Na região amazônica

existe uma espécie de dendezeiro, o Elaeis oleiJera,que apresenta características

de resistência à doença, porém, baixa produtividade. Há vários anos, as

instituições de pesquisa que trabalham com o dendezeiro em diversos países,

vêm utilizando o E. oleiJera em trabalhos de melhoramento em cruzamentos

com o E. guineensis, que é produtivo, mas, susceptível ao amarelecimento fatal.
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Ainda falta maior domesticação de E. oleifera, embora exista um grande número
de híbridos interespecíficos com características desejáveis, em cultivos de larga
escala.

Desde o início das pesquisas no Brasil para controlar o amarelecimento
fatal, ficou evidenciado que o dendê africano E. guineensis, utilizado em
plantações comerciais, era susceptível à doença enquanto que o dendê originário
da América Latina (E. oleiferai, apresentava reação de resistência. Em 1988,
iniciaram-se, no Pará, alguns trabalhos para produção de híbridos interespecíficos
entre essas duas espécies, bem como gerações avançadas provenientes de
retrocruzamentos, dos quais se espera obter as caraterísticas de resistência do
E. oleifera associadas à alta produção de óleo do E. guineensis.

ANEL VERMELHO

A doença conhecida popularmente como anel vermelho (AV) do
dendezeiro e do coqueiro é muito prejudicial para o desenvolvimento do cultivo
dessas palmeiras, tanto no Brasil corno em outros países, devido causar a morte
das plantas e o extermínio de grandes áreas de plantio.

No Estado da Bahia, em urna plantação localizada no município de
Cachoeira, cerca de 1.800 ha de dendezeiros foram destruídos por causa da
incidência do anel vermelho. Essa área corresponde a 48% do total de
dendezeiros plantados até 1986, naquela localidade. Em outra plantação
localizada no município de Taperoá, BA, essa doença destruiu 119hectares até
1986.Em uma Estação Experimental da CEPLAC situada em Barrolândia, BA,
cerca de 25% da área plantada com dendezeiros foram eliminados por causa do
anel vermelho. No Estado do Pará, essa doença ocorre em quase todas as
plantações com mais de quatro anos de idade, e naturalmente, é responsável
pela maior perda de plantas do que todas as demais doenças do dendezeiro
juntas. Infelizmente, a falta de registros da incidência da doença não permite
avaliar com segurança as perdas provocadas por esse mal nos dendezais do

53



Pará. Somente em grandes empresas, existem registros que comprovam a grande
importância do anel vermelho para o cultivo do dendezeiro na região amazônica
e nos demais estados do Brasil.

É necessário que se conheça bem os prejuízos que a doença pode
ocasionar, quais as medidas de controle disponíveis e eleger aquelas que mais se
adaptam às condições de cada produtor, a fim de serem adotadas com critério,
visando impedir a sua rápida propagação, o que causaria grandes prejuízos a
todos os produtores.

O sucesso de toda e qualquer medida de controle do anel vermelho
depende da participação de todos os produtores, sem exceção, pois não adianta
urna plantação ser bem cuidada se o vizinho deixa em abandono o seu cultivo,
sem tratamento adequado, servindo corno reservatório de pragas e doenças.

Sintomas

Na planta afetada surgem tufos de folhas centrais semelhantes a um
cartucho, há redução do tamanho das folhas, necrose dos folíolos (Fig. 4.3),
encarquilhamento e diminuição do número de flechasdeixando um vazio no centro
da coroa da palmeira (Fig. 4.3) (Morin et al., 1986). No período chuvoso,
ocorre o apodrecimento da base do pecíolo das folhas jovens, seguido de
fermentação e, finalmente, ocorre o apodrecimento de toda a parte superior do
estipe. As folhas medianas e basais ainda permanecem verdes por algum tempo,
mas o centro da coroa morre, ficando as folhas basais em posição normal. Quando
a palmeira afetada é derrubada, geralmente são observadas larvas do coleóptero
R. palmarum em diferentes estádios de desenvolvimento, no interior da planta.
O parasita penetra nas plantas através das raízes, das bases peciolares e do
estipe apresentando sintomas diferenciados de acordo com a via de infecção.
No estádio inicial, quando as plantas apresentam apenas encurtamento de folhas
e alguns folíolos secando na base das folhas centrais, é possível observar
nematóides nos tecidos tenros da base das flechas e pecíolos de folhas jovens
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Fig.4.3 Necrose dos folíolos de plantas de dendezeiro afetadas pela fusariose
ou secamento letal, causado por Fusarium oxysporum f. sp.

(Fig. 4.4). Através de cortes nos pecíolos observam-se manchas alaranjadas e
algumas de coloração pardo-escura irregulares. Cortes transversais no estipe
mostram a formação de um anel de cor pardo-avermelhada formada nos tecidos
do floema, pelo metabolismo dos nematóides.

Etiologia

A doença é causada pelo nematóide Bursaphelenchus cocophillus,
sinônimo de Rhadinaphelenchus cocophilus e pertencente à família
Aphelenchidae (Goodey, 1960). O parasita possui o corpo alongado mas não
apresenta dimorfismo sexual. Pode ser transmitido de plantas doentes para as

sadias através do contato entre raízes, de sadias com o solo contaminado,
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ferramentas agrícolas contaminadas e da água das chuvas que transporta os

nematóides, porém o agente transmissor mais eficiente é o inseto vetor R.
palmarum Coleoptera Curculionidae. Esses besouros vivem nas palmeiras

nativas da mata tais como bacabeira, açaizeiro, tucumãzeiro e o mucajazeiro.

Controle

Para controlar a doença, devem ser tomadas medidas para prevenir que a

mesma se estabeleça na plantação. Essas medidas incluem cuidados no preparo

da muda e no viveiro, no plantio em local definitivo e no uso de iscas ou armadilhas

que visam controlar os insetos transmissores da doença. Para maiores informações

sobre os sintomas, etiologia, epidemiologia e controle da doença ver o Capítulo 3.

Fig. 4.4 Manchas avermelhadas no ráquis de plantas de dendezeiros infectadas pelo anel
vermelho causado pelo nematóide Bursaphelenchus cocophilus.
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FUSARIOSE OU SECAMENTO LETAL

A fusariose ou secamento letal é uma doença que causa perdas

significativas nas plantações de dendezeiros em vários países da África, dentre

os quais: Costa do Marfim, Gana, Benin, Camarões, Congo e Zaire, na Ásia e

na América Latina.

Quem primeiro registrou a ocorrência dessa doença foi Wardlaw, em

1946, no Zaire. No Brasil, a fusariose foi relatada pela primeira vez por van der

Lande. (1983), ocorrendo em uma plantação localizada em Benevides, Pará,

em blocos de plantios variando entre 10 e 16 anos de idade. Segundo esses

autores, no período de 1981 a 1984 foram eliminadas 360 palmeiras afetadas

pela fusariose naquela plantação.

Sintomas

A expressão dos sintomas do secamento letal varia, dependendo de

diversos fatores, dentre os quais: a idade da planta, o estádio da infecção e o

grau de susceptibilidade do material, além de fatores ambientais.

Diferentes categorias de sintomas podem ser identificadas. Em plântulas

de pré-viveiro, inoculadas com suspensão de conídios do fungo, a infecção pelas

raízes mostra um escurecimento dos vasos no sentido ascendente, o qual atinge

o pseudo bulbo e exibe uma zona parda-escura que se desenvolve da base para

o ápice e provoca deformações nas folhas, tais como: encurtamento, clorose e

perfurações no limbo das folhas mais velhas (Fig. 4.5). Esses sintomas podem

ser visíveis, nitidamente, três meses após a inoculação de plântulas de pré-viveiro

com uma ou duas folhas.

Em palmeiras jovens, antes de iniciarem a produção, o secamento letal é

caracterizado por um amarelecimento tênue - amarelo limão - e descoloração

das folhas no centro da coroa, expandindo-se para as folhas vizinhas com o

decorrer do tempo e posteriormente para as folhas mais baixas (Fig. 4.6). A

planta pode secar totalmente e morrer cerca de dois a três meses após o
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Fig. 4.5 Sintomas de fusariose em mudas de dendezeiro, com três meses de desenvol vimento,
inoculadas com suspensão de esporas de Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis.

surgimento dos primeiros sintomas.No entanto, dependendo do grau de tolerância
do material plantado e do potencial de inóculo no solo, podem ocorrer casos de
recuperação parcial ou até total das plantas afetadas, onde o amarelecimento
fica restrito às primeiras folhas afetadas. A secção transversal de um corte do
estipe revela a presença de fibras vasculares marrom escuras na forma de
pontuações, que são sintomas típicos da doença. Nas plantas adultas, a fusariose
pode expressar dois tipos de sintomas:

a) Afonna aguda na qual as folhas mais velhas secam e o ráquis quebra
no terço inferior, ficando presas às plantas na forma característica de um guarda-
chuva fechado (Fig. 4.7). As folhas mais jovens crescem vagarosamente e se
tomam amarelas. As palmeiras morrem cerca de três a quatro meses após os
primeiros sintomas perceptíveis.
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b) Aforma crônica que resulta na remissão parcial dos sintomas típicos.
As folhas secas caem e a palmeira emite duas a quatro flechas, as quais crescem
vagarosamente. Num corte do pecíolo das folhas mais velhas, ainda verdes, e
do estipe de plantas doentes, pode-se observar pontuações de cor marrom, que
correspondem aos feixes condutores obstruídos por tiloses produzidas pelo

Fig. 4.6 Mudas de dendezeiro com sintomas da fusariose (Fusarium
oxysporum f. sp. elaeidis) ainda no viveiro.

metabolismo do fungo (Fig. 4.8). As plantas podem permanecer vivas por vários
anos, com crescimento retardado e forte redução na produção até chegarem à
morte. Alguns sintomas de ataque de brocas como Eupalamides dedalus
(sinônimo: Castnia dedalusi que perfuram galerias na base dos pecíolos causando
o secamento das folhas mais baixas em plantas adultas e em produção, podem
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Fig. 4.7 Plantas adultas de dendezeiro, com sintomas da fusariose ou
secamento letal (Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis), exibindo
necrose e queda das folhas basais.

ser facilmente confundidas com os de fusariose. Também alguns sintomas de
forte deficiência nutricional podem ser confundidos com os causados pelo
secamento letal.

Etiologia

o secamento letal do dendezeiro é causado pelo fungo Fusarium
oxysporum f. sp. elaeidis. Este fungo produz microconídios unicelulares e
macroconídios falciformes, com um a quatro septos, produzidos em conidióforos
rarnificados e sobrevivem no solo na forma de clarnidosporos. A infecção inicia
nasraízesatravésdos conídiosque germinamepenetramnaplantapelos ferimentos.
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Fig. 4.8 Pontuações no estipe de plantas adultas de dendezeiro, resultante
da invasão vascular causada por Fusarium oxysporum f. sp.
elaeidis.

Existe uma grande variabilidade na patogenicidade de F. oxysporum f.
sp. elaeidis. Flood et al. (1993) compararam a virulência de três isolados de
Fusarium da África com um isolado do Brasil obtido de uma plantação de
Benevides, Pará. Os autores concluíram que a estirpe brasileira era mais virulenta
do que as africanas. A estirpe brasileira provocou severos sintomas de secamento
letal em todas as linhagens de dendezeiro testadas, inclusive naquelas que haviam
sido selecionadas como resistentes às estirpes africanas de Fusarium. Os autores
concluíram que interações diferenciais entre hospedeiros e estirpes do patógeno
deverão ter sérias implicações na seleção e melhoramento genético e para a
expansão do cultivo do dendezeiro na América Latina. Estes mesmos autores
recomendaram a inclusão de isolados de Fusarium oxysporum da América
Latina nos programas de melhoramento genético e seleção.
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Epidemiologia

Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis é um fungo ocorrente no solo,

encontrado na maioria das zonas onde se cultiva o dendezeiro. O fungo penetra

pelas raízes das plantas e coloniza os vasos do xilema provocando o bloqueio

do transporte de água e de nutrientes e, consequentemente, causando o secamento

da parte aérea da planta.

Em cultivo no campo de material susceptível à fusariose, Renard &

Murnier (1983) relataram que dez anos após o plantio em área de mata ou

savana na África, 50% das árvores estavam afetadas pela fusariose. Contudo, o

problema chega a ser mais sério em áreas de replantio, com perdas elevadas

nos primeiros anos do que em plantios iniciais nas áreas de mata. As plantas

doentes remanescentes do plantio inicial servem como potente fonte de inóculo

para os replantios.

As sementes plantadas na maioria das áreas de produção da América

do Sul e da América Central foram procedentes das estações experimentais da

África, suspeitando-se, inicialmente, que o patógeno tivesse sido introduzido

via sementes. No entanto, estas vieram de centros de pesquisa bastante evoluídos,

receberam tratamento químico antes da remessa e após o recebimento, além de

serem submetidas a aquecimento de aproximadamente 40° C durante 90 a 120

dias para quebrar a dormência, situação que toma quase impossível a transmissão

de fungos pelas sementes. Além disso, a seleção rigorosa que deve ser feita no

pré-viveiro, eliminaria as plantas que por ventura tivessem sido originadas de

sementes contaminadas.

Outro fato muito importante a ser considerado é que as plantações que

apresentaram casos de fusariose sempre tinham mais de dez anos de idade, o

que pode excluir a possibilidade do fungo ter sido introduzido por sementes.

A doença só tem sido registrada em plantios extensivos e em monocultivo.

Não tem sido observado casos de fusariose em áreas de produtores que plantam

outras espécies nas entrelinhas, o que parece indicar que o cultivo de múltiplas

espécies dificulta a pressão de seleção que o monocultivo exerce sobre o patógeno.
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Nos plantios extensos em áreas de mata, a doença nunca ocorreu antes

do sétimo a oitavo ano após o plantio. Todavia, nos replantios, a fusariose aparece

logo no primeiro ano de cultivo (Franqueville, 1991).

Controle

A resistência varietal é a via mais efetiva de controlar o secamento letal.

A espécie de dendezeiro originária da Amazônia, Elaeis ale iJera, tem
demonstrado resistência à doença, embora faltem mais estudos nesse sentido,

podendo vir a ser explorada em futuros trabalhos de melhoramento genético.

Prendergast (1963) e Renard et ai. (1972) desenvolveram uma

metodologia para testar a resistência de plântulas com um a dois meses de idade,

visando a seleção de linhagens tolerantes à fusariose. Esse teste permite selecionar

precocemente progênies resistentes à fusariose, uma vez que a avaliação está

concluída em três meses após a inoculação, podendo-se pelo menos descartar

as linhagens mais susceptíveis, em uma fase bem inicial do programa.

Testes conduzidos na Costa do Marfim (Franqueville, 1991) mostraram que

a incidência do secamento letal varia dependendo da plantação ser mantida livre de

ervas ou sob vários tipos de cobertura. A incidência da fusariose foi de 7,4% das

plantas em parcelas que receberam controle químico das ervas, contra 12,4% em

parcelas com cobertura de Pueraria, sp. (Franqueville, 1991). A substituição da

Pueraria sp. por Brachiaria sp. reduziu a incidência de fusariose em 27%. Outro
experimento comprovou que o controle manual ou químico de ervas ajuda a reduzir

a incidência de fusariose em comparação com parcelas plantadas com leguminosas

tCalopogonium sp., Centrosema sp. e Pueraria sp.).
A severidade da fusariose também depende da cultura anteriormente

utilizada na área de plantio. Quando zonas afetadas são replantadas, a doença

ocorre com maior rapidez e mais severidade em parcelas onde havia material

susceptível do que nas parcelas cultivadas anteriormente com material tolerante

63



à doença. O uso de cachos vazios de dendezeiros, como cobertura morta do
solo na plantação, aumentou a incidência de fusariose em vários graus,
dependendo da quantidade aplicada e do local onde se aplicou, no pé da planta
ou nas entrelinhas.

Os solos mais arenosos favorecem a incidência da fusariose, embora a
doença também tenha sido registrada e solos de origem vulcânica (Franqueville
& Diabaté, 1995). O produtor de dendê deve sempre adquirir sementes
certificadas, com garantia de germinação e tratamento fitossanitário, oriundas de
fornecedores idôneos, com tradição no comércio de sementes.

Os técnicos que trabalham nas plantações de dendezeiros deverão ser
suficientemente treinados para reconhecer os sintomas das principais doenças
do cultivo e erradicar as plantas que apresentarem sintomas da fusariose ou
outras anomalias, no pré-viveiro ou no viveiro.

No campo, as primeiras plantas que apresentarem sintomas da doença
deverão ser eliminadas, arrancado-as e transportado-as para fora da plantação
onde serão incineradas, debelando-se assim os focos iniciais, tão logo sejam
detectados.

Manter a ronda fitossanitária com uma equipe bem treinada é de vital
importância em uma plantação de dendezeiro. Essa ronda deve ser realizada
com freqüência mínima mensal.
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