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DOENÇA: Charuteiro

Castellano: CIGARRO PURO
Inglés: CIGAR-END ROT

SINTOMATOLOGÍA
O principal sintoma desta doença caracteriza-se pela
danificação da ponta dos dedos, zona pela qual se dá a
penetração do agente patogénico, ou seja, através dos restos
florais que ficam aderentes aos dedos. Em consequência deste
ataque, a ponta do fruto vai-se tornando escura, seca e fibrosa
adquirindo um aspecto idêntico ao da cinza do tabaco. Esta
doença pode atacar um ou vários dedos.
A frequência desta doença aumenta durante os períodos de
maior pluviosidade e humidade. Os esporos são dessiminados
pelo vento, contaminando deste modo as flores.

ORGANISMOS CAUSADORES

Verticillum theobromae (Turconi) E. Mason & S. J. Hughes.
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DISTRIBUIÇÃO:
É uma doença com ampla distribuição em todas a zonas de cultivo. Na Terceira também foi encontrada em
todas as áreas de cultivo.

RECOMENDACÕES PARA O CONTROLO:
x
x
x
x
x

As medidas de controlo visam basicamente a redução do potencial de inoculo pela eliminação de partes
senescentes e redução do contacto entre agente patogénico e hospedeiro;
Eliminação de folhas mortas ou em senescência;
Eliminação periódica de brácteas, principalmente durante o período chuvoso;
Ensacamento dos cachos com saco de polietileno perfurado, mal ocorra a formação dos frutos;
Implementação de práticas culturais adequadas, orientadas para a manutenção de boas condições de
drenagem e de densidade populacional, bem como para o controle de plantas daninhas, a fim de evitar um
ambiente muito húmido na plantação.
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