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Manejo de doenças e pragas do 
maracujazeiro



Principais doenças do maracujá

Bacteriose:  Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae

Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz.

Verrugose (Cladosporium spp.)

Virose do endurecimento do fruto (PWV ou CABMV)

Doenças causadas por patógenos do solo

podridão de raízes (Fusarium solani, Phytophthora sp.)

Murcha ou fusariose (Fusarium oxysporum f.sp.    

passiflorae)



Bacteriose Bacteriose -- SintomasSintomasBacteriose Bacteriose -- SintomasSintomas



Bacteriose
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Bacteriose Bacteriose -- SintomasSintomasBacteriose Bacteriose -- SintomasSintomas



Sintomas em fruto jovem e maduro





Antracnose e Bacteriose Antracnose e Bacteriose -- SintomasSintomasAntracnose e Bacteriose Antracnose e Bacteriose -- SintomasSintomas



Bacteriose Bacteriose -- SintomasSintomasBacteriose Bacteriose -- SintomasSintomas



Antracnose Antracnose -- SintomasSintomasAntracnose Antracnose -- SintomasSintomas



Sintomas de antracnose e frutos tratados com fungicidas



Antracnose em ramos



Antracnose - Frutificação de Colletotrichum em ramos 
secos 



Verrugose (Cladosporium spp.)



Verrugose em fruto novo



Virose do Endurecimento do fruto Virose do Endurecimento do fruto -- SintomasSintomas (CABMV, PWV)(CABMV, PWV)Virose do Endurecimento do fruto Virose do Endurecimento do fruto -- SintomasSintomas (CABMV, PWV)(CABMV, PWV)



Murcha de fusarium ou fusariose



Podridão do pé causada por Fusarium solani



PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DO 
MARACUJAZEIRO



PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção

1. Adquirir sementes e mudas certificadas;

2. Evitar a produção de mudas durante o período chuvoso, a
não ser que seja em estufa;

3. Evitar o plantio em campo no início e durante a estação
chuvosa. No Cerrado, recomenda-se o plantio de maio a
setembro;

4. Evitar instalar novos pomares próximos de plantios mais
velhos que estejam contaminados;



Prevenção da bacteriose Prevenção da bacteriose -- ContinuaçãoContinuaçãoPrevenção da bacteriose Prevenção da bacteriose -- ContinuaçãoContinuação

6 . Manter as plantas livres de invasoras;

7. Evitar colocar muito esterco dentro da cova,
principalmente aqueles de decomposição rápida
como o de galinha poedeira;

8. Evitar excesso de nitrogênio em períodos chuvosos;

10. Produzir as mudas em viveiro telado, com cobertura
e utilizar sistema de irrigação que evite molhas as
folhas;



Prevenção da bacteriose Prevenção da bacteriose -- ContinuaçãoContinuaçãoPrevenção da bacteriose Prevenção da bacteriose -- ContinuaçãoContinuação

11. Sempre que possível, adicionar ESTERCO por
cobertura, pelo menos uma vez por ano, quando as
plantas estiverem em produção;

12. Não aplicar herbicidas sem protetores de deriva ou
utilize lonas de plástico (Mulching). Mesmo em
doses sub-letais, os herbicidas podem provocar
alterações na fisiologia das plantas. Ex: glyphosate
(Round up).

13. Plantar sempre o mudão de 1,5 a 1,8 metros de
altura





Idade das 
mudas 
(dias)

Produção 
por 

planta/ano
(Kg)

Densidade
(Plantas 

sobreviventes/ha
)

Estimativa da 
produtividade (Kg/ha)

180
28.96 a 1320 38.227,200

150
28.20 a 1320 37.224,000

120
23.44 b 1161.6 27.227,904

90
27.48 a 1003.2 27.567,936

60 21.04 b 818.4 17.219,136

TABELA 1. Média a produção de frutos por planta, número de plantas
sobreviventes e estimativa de produtividade no primeiro ano, de mudas
com diferentes tamanhos e idades em campo no Distrito Federal , no ano de
2013.



Idade das 
mudas (dias)

Produção por 
planta/ano

(Kg)

Densidade
(Plantas 

sobrevivent
es/ha)

Estimativa da 
produtividade 

(Kg/ha)

180 26.20 a 1320 34.584,000
150 25.82 a 1267.2 32.719,104
120 25.08 ab 1082.4 27.146,592
90 23.52 b 765.6 18.006,912
60 23.16 b 712.8 16.508,448

TABELA 2. Média da produção de frutos por planta, número de plantas
sobreviventes e estimativa da produtividade no segundo ano, de mudas
com diferentes tamanhos e idades em campo, no Distrito Federal.
Dados de 2014.











Controle químico da bacteriose, da Controle químico da bacteriose, da VerrugoseVerrugose e e 
da Antracnoseda Antracnose

Controle químico da bacteriose, da Controle químico da bacteriose, da VerrugoseVerrugose e e 
da Antracnoseda Antracnose

Oxicloreto de cobre a 300 g/100 litros de água + 200 g
de mancozeb, em pulverizações a cada 7 ou 10 dias
durante o período chuvoso e a cada 15 ou 20 dias
durante o período da seca;

Fertilizantes foliares (micro e macronutrientes)
contendo Ferro

Importante! Antibióticos não controlam bacteriose e
aumentam a susceptibilidade das plantas à
antracnose



• Aplicações  foliares a intervalos de 15 dias de 500 ml/100 
litros de água de fosfito de  potássio na fórmula 0-26-28 
(NPK) acrescido de 150 gramas de oxicloreto de cobre  
controlou de forma eficaz a bacteriose, reduziu a 
severidade de outras doenças e aumentou em 105% a 
produtividade;

• Aplicações foliares a intervalos de 15 dias de 2,0 kg de 
gesso agrícola (sulfato de cálcio a 98%) acidificado para pH 
= 4, com ácido fosfórico, foi eficaz no controle da 
bacteriose e reduziu a severidade de outras doenças e 
aumentou em mais de 80% a produtividade e o tamanho 
dos frutos;
• Fungicidas a base de triazois e estrubilurinas (Nativo, Amstar 
top, etc.) aplicados  intervalos de 15 dias intercalados. 
• IMPORTANTE: Manter pH da água de 4 a 5 e escolher bicos 
adequados



• Possibilidade de uso de porta-enxertos resistentes
Há várias espécies silvestres com potencial

• Mudão - Plantio de mudas maiores em campo 

• Produzir as mudas em recipientes maiores

• Plantio das mudas em murundús ou  montículos para 
evitar acúmulo de água

Murcha ou fusariose (Fusarium oxysporum 
f.sp. passiflorae)



CULTIVARES RESISTENTES ÀS DOENÇAS

• Ainda não há (são muitas doenças) em maracujá 
azedo ( Passiflora edulis) e doce (Passiflora alata)

• Algumas cultivares são mais tolerantes, como a 
BRS gigante amarelo e BRS Rubí do Cerrado

• Devem  ser bem adaptadas na região

• Busca-se resistência em espécies silvestres

• cultivares como BRS Pérola do Cerrado (Passiflora 
setacea) são bem resistentes



BRS  Rubí do Cerrado









BRS- Sol do Cerrado BRS- Gigante amarelo BRS- Ouro vermelho



BRS Gigante Amarelo



BRS Sol do Cerrado







Principais pragas do maracujazeiro
• Ácaros (ocorrem no período da seca)
• Percevejos
• Cupins (mudas)
• Lesmas (mudas)
• Cigarrinhas verdes (ocorrem de janeiro a abril)
• Tripes das flores
• Besouro da flor (ocorrem depois das primeiras chuvas)
• Mosca das flores e botão (ocorrem de janeiro a abril)
• lagartas (ocorrem mais no período de chuvas)
• Cochonilhas 

Escama farinha
Cochonilha de cera

• Abelhas
• Broca da haste



Mosca  das flores/botão floral



Diono juno juno



Diono juno juno



Agraulis 



AgraulisDiono juno juno











Cigarrinha verde





Cigarrinha verde





Broca da haste



Polinização Manual



Variações no comprimento do androginóforo em 
maracujá comercial





Obrigado pela atenção

nilton.junqueira@embrapa.br

Fone: 61-3388 9816
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