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COMUNICADO TECNICO

Algumas doenças têm sido .detectadas (Serrão & Falesi 1977,
Freire et aI. 1979, Dias Filho & Serrão 1981, 1982a, 1982b), princi
pa1mente afetando leguminosas. Algumas dessas enfermidades ocorrem
em níveis toleráveis, não chegando a causar danos mais sérios
às
plantas afetadas. Outras, porém, são altamente limitantes para ode
sempenho satisfatôrio das forrageiras.

..•

A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum spp.,
e
uma das principais doenças; ocorrendo em quase todas as leguminosas
na região de Paragom.inas. Observa-se essa enfermidade principalmeE,
spp.
e
te, em Stylosanthes spp., Aeschynomene spp., Centrosema
Zornia spp.
Outra enfermidade muito importante é a podridão e secame.!!
to, causada pelo fungo Rhizoctonia solani, que provoca danos muito
sérios a leguminosas dos gêneros Centrosema e Macroptilium,
princi
palmente.
Sclerotium
O secamento e morte provocados pelo fungo
rolfsii têm sido observados na regíão, atacando plantas de
Stylosanthes spp.

ocor
Tanto nas gramíneas cornonas leguminosas é comum a
Entre
rência da mancha foliar causada pelo fungo Cercospora spp.
as gramíneas, o Panicum maximum é mais afetado, e entre as legumin!?
sas, as Centrosema spp. são mais susceptíveis.
Duas doenças de grande importância para a reg1ao de Para
gominas são o carvão ou cárie do sino, cujo agente causal é o fungo
Tilletia ayersii e a meIa causada pelo fungo Fusarium spp.
Estes
fungos atacam as inflorescências de panicum maximum, d.ificultando o·
ressemeio natural dessa forrageira, fator muito importante para
a
propagação em pastagem.
Em Andropogon gayanus tem sido detectada a mancha foliar
causada pelo fungo Rhynchosporium sp., porém, ainda em níveis
hai
xos.
Dentre as formas de controlar as enfermidades, a
resis
tência genética de plantas é a mais prática e econômica, quando se
trata de espécies forrageiras (Lenné et aI. 1980).
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Mediante urna cuidadosa triagem inicial de um grande núme
ro de germoplasma forrageiro introduzido, a pesquisa vem buscando,
.~
~
Ja com algum sucesso, encontrar ecotipos de leguminosas e
gramlneas que apresentem alguma forma de resistência às principais
doen
ças encontradas na região de Paragominas.
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