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-

associação de fungos com as sementes de aroeira-vermelha 

ainda são poucos estudados (SANTOS et al. -
SON et al.

Embora alguns autores relatem a presença especialmente 
de fungos nas sementes (SANTOS et al.

et al.

-
restais (SANTOS et al.

fases de produção de mudas e nos plantios.
-

-
TADO et al.

-
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Sementes

-
-

pagativo comprovadamente sadio (SANTOS et al.

-
-

ter a sanidade das plântulas (SANTOS et al.

Existem alguns estudos sobre a associação de fungos com 
sementes de aroeira-vermelha (STRAPASSON et al.

et al. (2002) analisando nove 
lotes de sementes de aroeira-vermelha encontraram os fun-

Fusarium Alternaria sp. e Pestalotia 
sp. Em outro trabalho Botelho (2006) estudando duas amos-
tras de sementes de aroeira-vermelha encontrou também 

Cladosporium Alterna-

ria Pestalotiopsis Curvularia Drechslera Pho-

ma sp. e Fusarium -
são do fungo Pestalotiopsis

causando mancha foliar nas mesmas.
Strapasson et al.

-
mentes de aroeira-vermelha como Aspergillus Trichoder-

ma Epicoccum Nigrospora sp. e Mucor sp. Tais fungos 
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-

Fusarium sp. (SANTOS et 

al. -

contaminação por fungos e manter a qualidade sanitária das 
sementes (SANTOS et al.

Produção de Mudas

A produção da muda representa uma etapa fundamen-

chances de sucesso nas fases subsequentes. Deve-se enfati-

-
-

manejo racional da cultura (SANTOS et al.

Alguns autores (FURTADO et al. et al.

et al. -
-

1. 

-

interno do viveiro;

MANEJO FITOSSANITÁRIO
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2. -
-

gação ou chuva;

3. A cobertura do viveiro deve permitir uma boa inso-
lação no ambiente interno do viveiro. São comuns vi-

estiolamento das plantas;
4. Os canteiros devem ser dispostos de maneira que o 

facilita a insolação das mudas;
5. O substrato deve ser livre de propágulos de fungos e 

orgânico bem curtido ou mineral deverá ser bem mis-

6. O tamanho do recipiente para a produção das mudas 
deve ser adequado ao tempo que a muda vai perma-
necer no viveiro; 

7. -
nos de regas a intervalos mais curtos e com menor vo-

-

foliar e no substrato; 
8. 

instalação de quebra-ventos para impedir que os ven-

abrem portas de entrada para os fungos. Recomenda-
-
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9. As mudas não devem ultrapassar o tempo previsto 

e a deformação do sistema radicular; 
10. 

serem levadas ao campo. Essa prática consiste em sub-
-

Implantação no Campo

-
menda os seguintes cuidados:

a) 

a encharcamentos;
b) -

mente por ferramentas agrícolas;
c) Evitar o enterrio da parte do caule das mudas por 

ocasião do plantio ou o seu aterramento no campo por sub-
sequentes tratos culturais;

d) 

MANEJO FITOSSANITÁRIO
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Poucos são os relatos de doenças em árvores de aroeira-

ataque da copa por cochonilhas de cera. Estes insetos se 

substância denominada de “honeydew

Capnodium e Meliola

por Trindade & Rocha (1990) detectou a incidência de cerca 
de 68% de árvores jovens de aroeira com a presença de 
cochonilha de cera Ceroplastes grandis.


