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Gramicultura – pouco explorada!!!

. Zanon (2003) – gramicultura (155 milhões de reais);

. CNA/DECON (2008) – soja (37,19 bilhões de reais).

. Pouco explorada – potencial de mercado – lucro R$

-Nichos de mercado: jardinagem (casas, empresas,
universidades, parques, etc); campo de futebol, campo deuniversidades, parques, etc); campo de futebol, campo de
golfe, rodovias (acostamentos) e etc.

. Exploração econômica – cultivo intensivo (lucro) –
Doenças!!!

. Doenças – Diagnóstico correto versus Manejo!!!



DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EM PLANTASDIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EM PLANTAS

. Livros ;

. Sintomas e/ou sinais ;. Sintomas e/ou sinais ;

. Câmara úmida (sintomas e/ou sinais), lâminas e
isolamento .



DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EM GRAMADODIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EM GRAMADO

. Manchas peculiares no gramado;

. Retirar plantas nas bordas das manchas;

. Verificar sintomas e sinais;. Verificar sintomas e sinais;

. Câmara úmida – sintomas e sinais ;

. Lâminas;

. Envio de material – isolamento do agente causal .



ALGA - Nostoc spp., Oscillatoria spp., Chlamydomonas spp., Anabaena spp.

Condições ideais: muita chuva, sombreamento e poda drástica no gramado



VÍRUS – Panicum mosaic virus 
Mosqueado moderado que depois fica com
um efeito pontilhado/salpicado. Com o
avanço da doença, há uma clorose
generalizada das folhas que retarda o
crescimento dos estolões e, ainda, necrose
destes e morte das plantas.

Condições ideais: gramas infectadas e cortadores de grama espalha a
doença.

Mosqueado 
severo em 

feijão-caupi



MURCHA BACTERIANA – Xanthomonas campestris pv. graminis

Condições ideais: corte muito rente ao solo, temperatura amena e períodos
de grande precipitação (nublado) seguido de 2 a 3 três dias de sol e solo com
problema de drenagem.



ANTRACNOSE – Colletotrichum graminicola

Condições ideais : temperatura e umidade altas; solo compacto e com poucaCondições ideais : temperatura e umidade altas; solo compacto e com pouca
disponibilidade de nitrogênio.



MANCHA FOLIAR – Cercospora fusimaculans

Condições ideais: alta umidade no ar, período prolongado de filme d’água na
superfície foliar com temperatura de 21-27ºC e solo com pouco nitrogênio.



MANCHA FOLIAR DE CURVULARIA – Curvularia spp.

Condições ideais: temperatura e umidade altas; solo compacto e com altos
índices de nitrogênio.



MÍLDIO – Sclerophthora macrospora

Condições ideais: solos com pouca drenagem, áreas com muito sombreamento,
ocorrência de temperaturas amenas ou baixas e alta umidade no ar.

Estruturas do 
patógeno



OÍDIO - Erysiphe graminis

Condições ideais: épocas com temperaturas
amenas e pouca umidade e em locais com
propensão a sombreamento.



MANCHA FOLIAR – Pyricularia grisea

Condições ideais: épocas de
temperaturas altas (25-30ºC) e grande
umidade, solo compacto e com excesso de
nitrogênio.



HELMINTOSPORIOSE – Bipolaris spp., Dreschlera spp.

Bipolaris spp.

Dreschlera spp.

Condições ideais: excesso de adubação
nitrogenada e temperatura e umidade
altas.



FERRUGEM – Puccinia (P. graminis, P. striiformis, P. coronata e P. zoysiae) & 
Uromyces dactylidis

Condições ideais: alta umidade e locais
sombreados, filme d’água sobre a
superfície foliar, temperatura amena e
solos com baixos níveis de nitrogênio.



PODRIDÃO DE RAIZ – Pythium spp.

Condições ideais: temperatura e umidade altas, solo compactado e
sombreado. A alta umidade do solo ou muita irrigação, realmente, propiciam a
podridão de raízes por Pythium spp.



RHIZOCTONIOSE – Rhizoctonia solani

Condições ideais: Temperatura e umidade altas, solo compacto e com
problema de drenagem e com altos níveis de nitrogênio.



DECLÍNIO - Gaeumannomyces graminis

Condições ideais: A doença é severa em épocas frias e úmidas e com solo com
pouca drenagem. Solos com pH alto, pobres em matéria orgânica e com
elementos minerais desbalanceados favorecem também a doença.



SCLEROTIUM – Sclerotium rolfsii

Condições ideais: Verão com temperatura e umidade altas.



SCLEROTINIA – Sclerotinia spp.

Mancha de Sclerotinia homoeocarpa

Condições ideais: Temperaturas baixas, alta umidade no ar, baixos níveis
de nitrogênio no solo e com estresse hídrico.



MANCHA DE FUSARIUM – Fusarium nivale

Condições ideais: Temperaturas baixas, solo úmido e com alta concentração
de nitrogênio e com baixos teores de fósforo e potássio. Também solos com pH
neutro a alcalinos.

Micro e Macroconídios do 
patógeno



FITONEMATÓIDES

NEMATÓIDE DE GALHA – Meloidogyne spp.



NEMATÓIDE DE LESÃO – Pratylenchus spp.

Pratylenchus brachyurus em algodoeiro



NEMATÓIDE – Belonolaimus longicaudatus

Murcha, sintoma de deficiência mineral, cessa o
crescimento e até morte de plantas.

Há relatos de outros fitonematóides em gramados, tais como
Belonolaimus gracilis, Criconemella, Mesocriconemella spp.,
Hoplolaimus spp., Paratrichodorus e Trichodorus spp.,
Helicotylenchus spp., Dolichodorus heterocephalus,
Tylenchorhynchus e Xiphinema spp.



MATERIAL   DO   V SIGA

& 

PALESTRA

ENVIO DE MATERIALENVIO DE MATERIAL
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SINTOMA

SINAIS



Câmara úmida - sintomas

Lâminas – visualizar 
estruturas

Iscas – maçã ( Pythium spp.)



Preparo de meio de culturaPreparo de meio de cultura

Isolamento

Fusarium spp.



Manchas peculiares

Sintoma

Manchas peculiares

Planta individual - borda

Sinais do agente 
causal –

patógeno


