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podridão da raiz é uma do-

ença encontrada principal-

mente na fase jovem de muitas

essências arbóreas. Com a cres-

cente demanda por madeira e o

aumento de áreas plantadas com

espécies de rápido crescimento,

tais como as dos Pinus, a doen-

ça ganhou destaque, podendo

causar prejuízos em viveiros e em

plantios recentes do gênero.

Segundo Auer e colaborado-

res, esse mal já foi registrado em

Pinus no Brasil, principalmente

nos estados do Paraná, São

Paulo, Minas Gerais, Espírito

Santo, Bahia e Goiás; todavia,

também pode acometer o pinhei-

ro do Paraná, e já há registros

de mudas doentes de Araucaria

no Paraná e em São Paulo. Há

dois agentes causais que podem

levar à podridão de raízes em

coníferas: fungos dos gêneros

Cylindrocladium (Calonectria) e

Fusarium. Os mesmos autores

ressaltaram que plantas a partir

de um ano de idade, transplan-

tadas a campo, são mais sus-

cetíveis à doença. As mudas de

Pinus caribaea var. hondurensis,

P. caribaea var. caribaea, Pinus

taeda, Pinus patula e Pinus elli-

ottii são consideradas seus prin-

cipais hospedeiros. Há ainda

espécies de angiospermas que

sofrem ação desses fungos

como Eucalyptus, Acacia, e ain-

da diversas frutíferas de impor-

tância comercial.

Mudas de P. caribaea var.

PODRIDÃO DAS RAÍZES DOS PINUS
hondurensis e Pinus oocarpa fo-
ram observadas com podridão de
raízes em 1997 em São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo e
Paraná. O agente causal identi-
ficado foi C. clavatum. Essa es-
pécie é considerada um parasi-
ta facultativo, podendo existir
naturalmente nos solos do Bra-
sil. Sua dispersão nos viveiros é
considerada lenta.

Os patógenos podem infec-
tar raízes tenras de Pinus logo
após a diferenciação dos tecidos
da muda, ou seja, aos dois me-
ses de vida. Contudo, os sinto-
mas somente são visíveis após
o primeiro ano do indivíduo, quan-
do grande parte de suas raízes
já se encontra danificada.

Os principais sintomas são
manchas escuras e necrosadas
nas raízes finas, local de prefe-
rência de ataque. Já em raízes
mais desenvolvidas, a coloniza-
ção e destruição dos tecidos ocor-
rem em grande parte na zona pró-
xima à casca. Quando a necro-
se alcança toda a circunferência
radicular, ocorre o seu estrangu-
lamento, cessando a transloca-
ção de água e nutrientes para a
parte aérea da planta. Por essa
razão, sintomas reflexos podem
ser observados na parte aérea das
mudas contaminadas. Inicia-se o
amarelecimento geral das acícu-
las do indivíduo. Quando esse
sintoma é observado, não há
mais o que ser feito pela planta,
pois grande parte do seu siste-

ma radicular já se encontra com-
prometido. Nos meses posterio-
res, ocorre a murcha das folhas
(no sentido de baixo para cima)
e; enfim, a copa torna-se marrom
acinzentada, havendo em segui-
da a morte da planta, a seguir,
as acículas passam a cair, não
ficando mais fixas no indivíduo
morto.

No campo, o fungo pode aco-
meter indivíduos de forma isola-
da e esparsa ou em reboleiras,
onde há várias plantas infecta-
das com estádios de coloniza-
ção do fungo bastante variados.
Após a colonização superficial da
casca de raízes grandes por fun-
gos do gênero Cylindrocladium,

além do seu escurecimento na
parte superficial, pode ocorrer a
exsudação intensa de resina,
causando o encharcamento dos
tecidos e posteriormente apare-
cendo a podridão.

A elevada umidade presente
em muitos viveiros é um dos prin-
cipais fatores de predisposição
à doença, seguido pela elevada
densidade de mudas, enovela-
mento e ferimento de raízes. O
transporte de solos contamina-
dos com o inóculo do patógeno
também contribui para a sua dis-
seminação. Os mesmo sintomas
e fatores predisponentes podem
ser observados para podridões
de raízes causadas pelo fungo
do gênero Fusarium.

As medidas de controle de
ambos os agentes causais da

podridão de raízes dos Pinus são
semelhantes. Uma das técnicas
mais eficazes para a diminuição
do inóculo inicial em áreas de
viveiros ou a campo é a remo-
ção de galhos, troncos e raízes
no preparo do terreno. A desin-
festação profilática do substrato
através da solarização também
se faz muito importante, bem
como a realização de manejo
correto das mudas. Realizar irri-
gação, adubação e efetuar o
plantio de acordo com o reco-
mendado para cada espécie são
medidas silviculturais importan-
tes. Outras medidas relevantes
para a supressão da doença são:
evitar o estresse das plantas,
realizando plantios em espaça-
mentos e épocas indicadas e
tentar impedir ao máximo possí-
vel enovelamentos e ferimentos
(ESALQ 2012).

Mudas contaminadas em vi-
veiros não devem ser transplan-
tadas a campo, pois podem au-
mentar a fonte de inóculo na área
e gerar a contaminação de ou-
tras mudas sadias. Auer e cola-
boradores afirmaram que é pos-
sível a recuperação de mudas
infestadas com tratos culturais
adequados, bem como com a
utilização de fungicidas registra-
dos pelo MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento) para os Pinus. Porém,
ainda existem poucos estudos
sobre o assunto no Brasil.

* Fonte: PinusLetter
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evido à irregularidade de
nosso clima nesse ano

de 2020, é preciso ficar aten-
to com a saúde das árvores,
tenho observado que vários
produtores da região de Itapi-
rapuã Paulista/SP estão com
problemas de incidência de
fungos no painel.

Com a estiagem o painel
fica queimado e não se deve
diminuir a quantidade de pas-
ta estimulante, deixando a es-
tria desprotegida e sim dimi-
nuir a concentração da pasta.
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VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,40R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,50R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,00R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 9,44R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 17,17R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 16,28R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 39,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 COLETA TB 20,02R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 50,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 33,12R$          
16 ESTRIA V MIL. 51,06R$          
17 ESTRIADOR UNID. 6,50R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,00R$          
19 FARELO DE ARROZ TON. 720,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 73,14R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,00R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,60R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
32 RASPADORES UNID. 11,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.320,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.282,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.890,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 200,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 47,00R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 61,64R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 84,54R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,74R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,31R$            
  

Quando os casos de painel
queimado ocorrem, alguns produ-
tores realizam a aplicação menor
de pasta por estria (cerca de
0,7gramas por estria, fazendo apro-
ximadamente 715 estrias com
uma bisnaga de 500g)  deixando
assim a árvore desprotegida, levan-
do ao aumento da possibilidade de
entrada de fungos. O correto indi-
cado seria cerca de 1,5 gramas
de pasta por estria, dando em
média 330 árvores por bisnaga.

* Silvano Cunha - Conselheiro
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FOTOS DO SÍTIO CRIMINOSAS – RIBEIRA/SP

Modelo incorreto – 0,7g por estria

Modelo correto  - 1,5g por estria


