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Doenças de verão
oenças de verão são aquelas doenças da macieira que
se manifestam no verão, entre elas as principais são a
Mancha foliar de glomerella, Podridão amarga, Podridão
branca e Podridão olho-de-boi. Por serem assim chamadas ,
podem passar a idéia de que apenas estão presentes no
pomar durante o verão, porém isso nem sempre é verdade. Os
fungos que causam essas doenças podem até estar ausentes
em alguns pomares mais novos ou com localização mais
isolada de outros pomares, mas isso é exceção. Os fungos
possuem uma grande capacidade de sobrevivência ao longo
das estações do ano e ao longo dos anos. A seguir são
descritas as características utilizadas para identificá-Ias e as
medidas gerais de controle dessas doenças.
Mancha foliar de glomerella

Os sintomas se manifestam em folhas e frutos. Nas
folhas inicia-se pela formação de lesões de 1 mm a 4 mm de
diâmetro, sem margens definidas de coloração avermelhada,
depois com a evolução da lesão a coloração torna-se amareloacinzentada às vezes com margens marrom-avermelhadas.
No centro das lesões maduras desenvolvem-se pontos
escuros que são os corpos de frutificação do patógeno. A
evolução da doença causa a queda prematura das folhas
prejudicando o crescimento normal da planta (Figura 1). Nos
frutos os sintomas são caracterizados por pontuações
circulares de 1 mm a 3 mm de diâmetro que inicialmente são de
cor marrom-claro e posteriormente escurecem e cicatrizam.

aquosa, deprimida, circular e de cor marrom. Na epiderme
afetada podem ser observados círculos concêntricos, com
pontos alaranjados de aspecto ceroso, correspondentes aos
pontos de produção de esporos do fungo (Figura 2).

Figura 2 Sintomas e sinais da Podridão amarga

Podridão branca

A podridão branca pode afetar os ramos produzindo
cancros e podridões em frutos. Os cancros se iniciam por
lesões marrom-avermelhadas com margem definida e que
afetam principalmente o córtex dos ramos, ou caule das mudas,
e/ou tronco das plantas adultas. Na medida que as lesões
crescem a epiderme se solta, conferindo à doença o nome
comum de "cancro papel". Na superfície da epiderme
desenvolvem-se pontuações pretas, que correspondem aos
locais de produção de esporos do fungo (Figura 3).
Nos frutos, a podridão por Botryosphaeria dothidae
inicia-se com um ponto marrom-escuro ou vermelho, às vezes

Figura 1 Sintomas

e sinais da Mancha foliar de glomerella

Podridão amarga

com o centro preto, a partir do qual se desenvolve uma podridão
circular marrom, apresentando, eventualmente círculos
concêntricos mais escuros. Na infecção de frutos maduros
frequentemente ocorre decomposição interna firme, marromclara, que apresenta exsudação. Nas podridões com B. obtusa,
o fruto pode escurecer e mumificar a seguir. Na superfície
destas maçãs observam-se picnídios pretos e, às vezes,
micélio verde-escuro. A podridão desenvolve-se lentamente
nas câmaras frias e continua rapidamente durante a
comercialização.

Essa doença pode afetar os frutos a partir do momento
da queda das pétalas. Caracterizam-se por podridão firme,
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A redução das fontes de inóculo é obtida por meio de
limpeza do pomar no período de inverno, promovendo a
decomposição das folhas, retirada de restos de poda e frutas
mumificadas, além de proteger as plantas com fungicidas

Figura 3 Sintomas e sinais da Podridão branca

Podridão olho-de-boi
A podridão olho-de-boi pode afetar os ramos produzindo
cancros e podridões em frutos. Nos frutos a podridão é
caracterizada
por coloração marrom-clara
com o centro
amarelo pálido, de forma mais ou menos circular, às vezes com
margens marrom-escura
ou avermelhada,
deprimida,
de
textura firme e desenvolvimento lento. Internamente, os tecidos
apresentam-se desidratados e com "cavernas" que surgem no
centro da lesão e/ou em outras áreas da podridão como
resultado da compactação de áreas afetadas. As margens
entre os tecidos doentes e sadios são bem definidas. No centro
das lesões mais velhas, sob condições de umidade, podem se
desenvolver estruturas escuras que produzem
conídios branco-alaranjados (Figura 4).

Figura 4 Sintomas da Podridão olho-de-boi
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Na primavera, deve-se evitar as condições que
favorecem a manutenção da umidade na planta, para isto
adotar os seguintes procedimentos: utilizar poda e nutrição
adequada para obter plantas sem enfolhamento excessivo,
manter a área com boa drenagem e sem plantas daninhas na
fileira da cultura.
O uso do controle
químico
deve
ser feito
preferencialmente
de modo preventivo, pois os fungicidas
não têm se mostrado muito eficientes quando a pressão da
doença é muito alta. Nesse sentido, a observação da previsão
do tempo é uma importante ferramenta que o pomicultor pode
utilizar. Atualmente há várias empresas que fazem a previsão
do tempo gratuitamente. Toda previsão do tempo possui uma
probabilidade de ocorrência, ou seja, a previsão pode estar
errada, porém nos últimos anos essas previsões têm sido
cada vez melhores. Como há várias empresas que fazem
previsão, pode-se também comparar as previsões para
aumentar
a probabilidade
de acerto.
Das variáveis
climatológicas previstas ou informadas pelos boletins a mais
importante é a chuva (precipitação). A chuva pode exercer
diferentes papéis no desenvolvimento das doenças. Muitos
fungos utilizam-se o respingo da chuva para disseminar seus
esporos, a chuva também fornece a umidade necessária para
a germinação e penetração dos esporos na planta, além
disso, durante o período de chuva a temperatura do ar varia
menos e em dias quentes torna-se mais ameno o que
favorece o desenvolvimento
dos fungos. Outra influência
importante que a chuva exerce é a remoção do fungicida da
superfície da planta.

Controle das doenças de verão
Para obter o controle das doenças

de verão, vanos

aspectos devem ser levados em consideração, como a redução
das fontes de inóculo, a cultivar utilizada, frequência de chuvas,
o microclima do pomar, eficiência dos produtos químicos,
dentre outros.
Atualmente,

é consenso que a utilização de uma única

medida de controle não gera um resultado satisfatório. A
utilização de diferentes medidas de controle de modo coerente,
racional e que se complementem é o que preconiza o manejo

Após a colheita, as plantas infectadas devem continuar
a ser pulverizadas para reduzir o inóculo no pomar o que
refletirá em atraso no início da doença na próxima safra.
A Embrapa Uva e Vinho continuará a pesquisar o efeito
das condições climáticas no desenvolvimento das doenças,
por meio da criação de modelos de previsão de doença e
determinação dos momentos mais adequados de intervenção
com fungicidas.
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