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Em ecossistema de pastarem cultivada, um Maior
to de plantas l7eneticaITente semelhantes, cria um ambiente
te U~ prande potencial para o anareciroento de doenças e
(Lenné et aI. 1980, Lennê 1982).
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A ocorr~ncia de doenças node se tornar um fator altamente
limitante ~ara o bom desemnenho de uma esnécie forra~eira. A verifi
cação da exist~ncia de enfer~idarles, acompanhada da avaliação de
seu prau de dano, torna-se U~ nrocedi~ento ruito im~ortante para de
terrr.inarb potencial forré.lp-eirode UJT'alef7U1~inosa ou pramínea.

As condicões de ambiente do trónico úmido rroniciam UIT

hab í t at perfeito rara o ar-ar ec irrento de doenças de nlantas (Se rrâo
fi Falesi 1977).

Nos últimos anos, através de ensaios de introducão e adap
taçio de forrapeiras (Dias Filho & Serrão 1981, 1982a, Dias Filho
19R2a, 19R2b, 1982c), Iniir-e r-as cultivares de Ler-um í no sas e eraml-
neas t~JI1sido testadas na repiio de Parapominas, na Araz5nia Orien
tal Brasileira, visando selecionar as ~ais adaptadas para essa re
pião.
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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,
te, em Stylosanthes spp., Aeschynomene spp., Centrosema spp. e
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.

O secamento e morte provocados pelo fungo Sclerotium

rolfsii têm sido observados na regíão, atacando plantas de Stylo-

santhes spp.

Tanto nas gramíneas cornonas leguminosas é comum a
rência da mancha foliar causada pelo fungo Cercospora spp.
as gramíneas, o Panicum maximum é mais afetado, e entre as
sas, as Centrosema spp. são mais susceptíveis.

ocor
Entre

legumin!?

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 graml-
neas que apresentem alguma forma de resistência às principais doen
ças encontradas na região de Paragominas.

REFERENCIAS

DIAS FILHO, M.B. & SERRÁO, E.A.S. Introdução e avaliação de gramí
neas forrageiras na região de Paragominas, Estado do Pará. Belêm
EMBRAPA-CPATU, 1981. l4p. (EMBRAPA-CPATU. Circular Técnica, 17).

DIAS FILHO, M.B. & SERRÃO, E.A.S. Introdução e avaliação de legumi
nosas forrageiras na região de Paragominas, Pará. Belém, EMBRAPA~
CPATU, 1982a. l8p. (EMBRAPA-CPATU. Circular Técnica, 29).

DIAS FILHO, M.B. & SERR~O, E.A.S. Ensaio Regional de Adaptação(ERA)
de novos germoplasmas de gramíneas e leguminosas forrageiras em
Paragominas-Pará-Brasil. S.1/S.ed/1982b. 39p. Mimeografado.

DIAS FILHO, M.B. Adaptaciôn de gramíneas y leguminosas forrajeras
em Paragominas, Pará, Brasil-ERA. IN: REUNION DE LA RED INTERNA
CIONAL DE EVALUACI()NDE PASTOS TROPICALES, 2, Cal i, Co lômb ia, 1982
Cali, eIAT 1982a. p.234-42.

DIAS FILHO, M.B. Adaptaciôn y producciôn de gramíneas y lcguminE.
sas forrajeras en Paragominas, Pará, Brasil-ERB. IN: REUNION DE
LA RED INTERNACIONAL DE EVALUACION DE PASTOS TROPICALES, 2, Cali
Colômbia, 1982, Cali, CIAT, 1982b. p.243-4.

DIAS FILHO, M.B. Adaptação de gramíneas forrageiras em area
nalmente de floresta da Amazônia Oriental Brasileira.
EMBRAPA-CPATU, 1982c. 3p. (EMBRAPA~CPATU. Pesquisa em
to, 86).

origi
Belém,

Andamen-

FREIRE, F.C.O., SERRÁO, E.A.S. & ALBUQUERQUE, F.C. Cárie do sino
uma séria doença da panícula do capim coloniãoFitopatologia Bra-
sileira. 4(7). 1979. p.lll.



4
COMUNICADO TÉCNICO

LENNt, J.M., TURNER, J.W. & CAMERON.D.F. Resistence to disease

and pests o f tropical pa s tur e p1ants. Tropical Gra.ss1and.
14(3).1980.146-152.

LENNt, J.M. Eva1uaciôn de enfermidades en pastos tropica1es e e1
area de actuaciôn. IN: To1edo, J.M. ed. Manual para Ia Eva1uaciõn

Agronómica, Red Int,!UI}acion,a1 de Eva1~ación de Pastos Tropica1es

Ca1i1 CIAT, 1982. p.4S-SS.

SERRÃO, E.A. S. & FALESI, LC. Past agens do Trapico Omido Bras i1 e i

r o , In:Simpôsio Sobre Manejo de pastagens, 4., Piracicaba, SP.

1977. Anais. Piracicaba, SP., ESALQ, 1977.177··247.

,I"

. ",-or ~ . ! '. .



• • " ,- 0'0 ~, ? '':' ',o ~ ..• ';

< ..' • ~'.

. ! • ~. ~: "l . . . , . ':'! ,_ I'

'-~"'-"'~"-' ' • .,.._.. .' .. .,.. ~w_•.... ;,, __.",

; .\

.' "

O •• ~ •• ~ ••• '.' .• , ;J.. ~""."~' ,_ t·,.. ..• , . .~.",_ .•...•..,--,.. ..,.,," .. -- --.,- , -....• - ..'-_ ..•.......-- "-.. ~-~.-.....•.•...•~_ -.-'•._ .. :;

. -

.. -
} , i: .•. ," .- -.'~

, .

CEP ITIID

~EMBRAPA
~e)CENTRO DE PESQUISA AGROPEOTÃ.PIA IX' TROPICO {)qro
~ Trav. Dr. Enêas Pinheiro s/n9

Fones: 226-6622, 226-1741 e 226-1941
Cx. Postal 48 - 66000 - Be1ém-Parâ


