
FUNGOS 



Fusarium spp. 

Este fungo causa uma doença denominada 

Podridão Seca. 

 

Esta doença se desenvolve em batatas 

sementes armazenadas. Os tubérculos 

infectados devem ser descartados.     
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Sclerotinia sclerotiorum 

Este fungo causa uma doença chamada Mofo Branco. 

 

Os plantios sucessivos de soja, feijão e batata na 

mesma área favorecem este fungo. 

 

A identificação deste fungo é bastante simples – basta 

abrir talos secos e verificar se há escleródios que se 

assemelham a “bosta de rato”.  
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Sclerotium rolfsii 

Este fungo causa a podridão por esclerócio em 

alho e cebola. Também ataca feijão causando a 

podridão do colo. 

 

Apesar de não ser comum, a doença tem causado 

perdas significativas quando ocorre o plantio de 

batata após alho ou cebola.   
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Cylindrocladium clavatum 

Este fungo causa uma doença denominada 

Olho Pardo. 

 

A doença tem ocorrido em apenas algumas 

regiões, causando perdas de ate 2% da 

produção total.  
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Pythium spp. 

Este fungo causa uma doença nos tubérculos chamada 

Podridão Aquosa. 

 

Os plantios sucessivos de diversas culturas estão favorecendo a 

contaminação do solo com este fungo. 

 

Os tubérculos infectados apodrecem e a polpa fica parecida 

com pudim de leite.  

 

Popularmente se diz que a batata “mija” quando os tubérculos 

são apertados – isso facilita a identificação desta doença. 
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Alternaria spp. 

Este fungo causa uma doença denominada 

Pinta Preta. 

 

Os danos provocados nas folhas reduzem 

significativamente a produtividade.  
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Phytophthora 

A requeima é a principal doença da batata no 

mundo. 
 

Em condições favoráveis (temperaturas amenas e 

alta umidade) esta doença pode simplesmente 

destruir a cultura em poucas horas. 
 

O patógeno pode afetar as folhas, hastes e 

tubérculos. 
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Rhizoctonia spp. 

Este fungo causa diversos sintomas – mancha 

asfalto, tubérculos aéreos,  lesões nas hastes, 

amarelamento das folhas, queima dos brotos. 

 

Com o uso intensivo do solo, esta doença está 

causando cada vez mais prejuízos.  
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Rosellinia spp. 

Esta doença ocorre somente em áreas recém 

desmatadas.  
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Helminthosporium spp. 

Este fungo causa uma doença chamada Sarna 

Prateada. 

 

Batatas sementes infectadas murcham 

rapidamente e perdem vigor para germinar. 

 

Batatas destinadas ao mercado fresco que 

apresentam sintomas são desprezadas pelos 

consumidores.  
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Botrytis sp. 

Este fungo é muito comum em uva, morango e 

causa uma doença denominada Mofo Cinzento 

Apesar de ser incomum a doença tem ocorrido 

em áreas onde são plantados batata e 

morango.  
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Spongospora spp. 

 

A doença causada por este patógeno é 

denominada sarna pulverulenta. 

 

A doença é favorecida quando ha acumulo de 

umidade elevada no solo  na faixa de 

tuberização.  
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