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O gênero do Fusarium sp compreende uma grande quantidade 
de espécies que comumente são fitopatógenas e saprófitos do 
solo. Sua posição sistemática é definida como pertencente ao 
Reino Fungi, divisão Eumycota, subdivisão Deuteromycotina, 
classe Hyphomycetes, ordem Moliniales, família Moniliaceae e 
gênero Fusarium. 
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Fungo Fusarium ou Canela Seca 
 
F U N G O S  P A T O G Ê N I C O S  

Importância da Doença 

 

A Fusariose sp está presente nas principais regiões do Brasil. Foi descrita pela primeira vez em 

1964, no Estado de São Paulo, quando produtores da cultura de abacaxi foram afetados por perdas 

significativas de frutos manchados pela doença ou pela morte da planta, somando grandes 

prejuízos. Hoje sua presença não é detectada somente nos abacaxizais, mas praticamente em 

todas as culturas que utilizam o próprio solo como substrato ou em substrato para cultura em vasos. 

O plantio das orquidáceas que utilizam substratos orgânicos como o xaxim, chip de coco, casca de 

Pinus sp ou outro, requer uma desinfecção bem feita, ou o produtor corre grande risco de propagar 

o Fusarium sp, em todo seu plantio. Não é possível, ainda, estimar as perdas causadas pela ação 

da Fusariose sp no cultivo das orquídeas, talvez pela falta de informação entre produtores e 

colecionadores e da dificuldade em detectar os sintomas da doença em suas plantas. 

Sintomatologia  

Os primeiros sintomas do Fusarium sp surgem quando seu ataque atinge o sistema radicular. As 

raízes começam a ficar com uma cor acinzentada e vão escurecendo com o avanço da doença.  

Em seguida a Fusariose alastra-se atingindo a parte do rizoma e consequentemente, também as 

gemas. Esse é o ponto crítico da doença, pois afeta a parte da planta que dará origem a um novo 

broto e quando isso acontece o desenvolver da planta fica comprometido. Seguindo o caminho 

infeccioso, o fungo começa a subir e contaminar todo bulbo, sendo esse um processo já bem 

adiantado da doença. Pergunta-se se é possível reverter esse ataque. Se a doença tiver atingido 

somente um bulbo é possível sim curar a planta, cortando toda a parte afetada e fazendo aplicação 

com fungicidas específicos para controle do Fusarium sp. Em situações mais severas de 

contaminação a reversão do quadro infeccioso é quase impossível, o mais sensato é sacrificar a 

planta. 
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Ciclo da Doença e Epidemiologia 

Uns dos principais veículos de disseminação do patógeno para outras plantas é a introdução 

das plantas contaminadas junto às sadias ou manter, dentro do próprio orquidário, restos de 

vegetais que caíram de plantas contaminadas. Esse desleixo pode causar alto índice de 

propagação do fungo entre as plantas. O fungo também pode ser disseminado pela água da 

chuva, pelo vento ou por insetos polinizadores que ao visitarem as plantas contaminadas, 

podem carregar os esporos do fungo. Temperaturas oscilantes entre 14ºC e 33ºC são 

consideradas favoráveis para a germinação dos conídios, principalmente as em torno de 25ºC. 

Sintomas da Doença 

Para visualizar os sintomas da patologia, estamos apresentando uma sequência de fotos que 

visa facilitar a identificação da doença nas plantas. 

 

 

  

Uma maneira prática para identificar a 

presença do fusárium é fazer um corte 

no rizoma com os sintomas. 

Aparecendo um risco de cor magenta 

que pode ser visualizado na vertical ou 

circundando todo o rizoma, fica 

caracterizada a presença. 

A doença após atacar o rizoma evolui 

para o bulbo que fica com um aspecto 

amarronzado e ao ser apertado ele 

apresentará uma consistência murcha; 

nessa fase a patologia causou a morte 

desse bulbo e se não for retirado poderá 

atingir outras partes da planta.  
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Isolamento do fungo para identificação da patologia 

A identificação da patologia na planta pode ser feita de duas maneiras:  

1 - Visualização dos sintomas ao olhar na planta, requer experiência e conhecimento 

técnico do identificador. O acerto é grande, mas às vezes, os sintomas são confusos, 

dificultando uma análise mais precisa.  

2 – A análise laboratorial é considerada uma identificação precisa. O procedimento é retirar 

pequenos fragmentos da parte atacada que serão isolados em meio de cultura, em 

temperatura e luz que facilitem o crescimento do fungo. Em seguida são retirados pedaços 

do fungo cultivado e visualizados em microscópio ótico. Esse processo pode visualizar a 

estrutura do fungo facilitando a identificação precisa. 

  

Placa de petri com o crescimento do fungo                         Conídios do fungo do fusário  

Planta atacada pelo fungo do fusárium. 

Pelas condições dessa planta, ela já 

está condenada pela ação do fungo. 
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Este trabalho de identificação do fungo do fusárium foi realizado pelo Laboratório Atenas, 
que tem como responsável técnica a Eng. Agrônoma Janaina. 

Método de Controle 

Existe três métodos de controle para o fungo do fusárium, são eles: 

1 – Controle preventivo que consiste em: 

∙ Manter o orquidário sempre em ordem, livre de restos de plantas caídas no chão uma vez 
que o fusárium é um patógeno que gosta de ficar em restos de cultura e no solo. 

∙ Aplicar um fungicida preventivo a cada 30 dias. A aplicação tem que ser feita 
principalmente no substrato. Sabemos que o fusárium é um fungo de solo e sua 
contaminação, na maioria das vezes, se inicia pela raiz, atingindo o rizoma e o bulbo. 

∙ Providência fundamental para o controle preventivo da doença do fusárium é adquirir 
substrato de qualidade e de revendedor idôneo, fazer a lavagem e a desinfecção do 
substrato, utilizando hipoclorito de cálcio a uma diluição de 30% ou  Proxitane 2ml/ litro. 

∙ Outro ponto de elevada consideração é no replantio. Fazer uma boa desinfecção das 
ferramentas utilizadas, dos vasos novos e vasos reutilizados. 

∙ Desinfecção das bancadas é um item muito relevante no controle do Fusárium. Plantas 
próximas umas das outras, é um fator determinante para a disseminação do fungo. A 
desinfecção das bancadas utilizando o Proxitane ou Hipoclorito de cálcio evita a 
proliferação do patógeno. 

2 – Controle curativo 

O método de impacto imediato em todo o orquidário ao detectar a presença da doença, é 
aplicar fungicidas específicos para controle do fusárium. Os recomendados são: 

▶ Alliete fungicida sistêmico pertencente ao grupo químico fosfanato que tem como 
princípio ativo o Fosetil.  A dosagem recomendada é de 1,5 gramas / litro (Dosagem 
recomendada por experiência própria). Empresa fabricante Bayer. 

▶ Rhidomil fungicida sistêmico pertencente ao grupo químico acilalaninato 4% (Metalaxil) e 
ao grupo químico ditiocarbamato 64% (Mancozebe). A dosagem recomendada é de 1,5 
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gramas / litro (Dosagem recomendada por experiência própria). Empresa fabricante 
Syngenta. 

Obs. Analisando a bula, esses dois produtos são recomendados para controle dos fungos 
Phytophthora e Phythiuns , ambos fungos de solo, mas teve resultados muito bons para o 
controle do fusárium.  

 

▶ Ao utilizar produto químico os mesmo tem que ser recomendado por um profissional 
(Agrônomo) e não esquecer de utilizar todos os equipamentos de segurança na aplicação. 
Se os orquidários forem próximo as residências tomar muito cuidado com os animais 
domésticos e criação não permitir a entrada pós aplicação. 

 

3 - Controle Biológico 

O controle biológico visa viabilizar a substituição de produtos químicos por soluções naturais. 
Neste contexto, uma alternativa para o controle de fito patógenos é o uso de microrganismos 
antagônicos, os quais oferecem potencial resposta para muitos problemas enfrentados na 
agricultura. O Trichoderma sp é um promissor agente de biocontrole. É um fungo natural, 
encontrado especialmente em solos orgânicos e pode viver saprofiticamente ou parasitando 
principalmente fungos considerados nocivos às plantas. Esse controle requer um auto controle 
de aplicação de químicos no orquidário pois a aplicação de defensivos vai inibir que o 
Trichoderma tenha ação curativa no fungo alvo.  

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a eficiência do fungo Trichoderma sp, no controle 

biológico do fito patógeno Fusarium sp, agente causal da podridão de raiz e dos pseudobulbos 

em orquídeas.  
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Foto 01 Colônia pura do Fusariun sp  visto de frente. 

 

Foto 02 A foto mostra a ação do Trichoderma sp. O seu crescimento inibiu o desenvolvimento do Fusarium 

sp. Essa ação é característica do antagonismo, impedir que o patógeno se desenvolva. 

 

Foto 03 Mostra nitidamente que o patógeno já está sendo totalmente parasitado, com isso sua evolução fica 

totalmente comprometida. 

Foto – Flávio Augusto 
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Foto 04 Pode se observar à redução drástica do patógeno. 

 

Nem sempre os bons resultados de antagonismo, obtidos in vitro, são sinônimos de bons 
resultados no campo. Essa eficácia, constitui-se em prognóstico e indicativo quanto a sua 
viabilidade no controle do fito patógeno em condições naturais de infecção. Na literatura, 
vários trabalhos têm demonstrado a viabilidade de isolados de Trichoderma sp in vitro, no 
controle biológico de doenças causadas por patógeno. Isso estimula cada vez mais a 
crença de que o controle biológico por fungos antagônicos se torne uma prática rotineira em 
nossos orquidários. Essa prática favorece o equilíbrio de todo ecossistema, razão pela qual 

podemos produzir ou cultivar orquídeas em total equilíbrio.  
 
Comentário 
 
A necessidade de desenvolver esse trabalho em nosso orquidário foi determinante pela 
falta de literatura informativa mais profunda sobre o controle do fungo do fusárium nas 
orquídeas. O controle utilizando defensivos químicos, foi determinante também para 
conhecer produtos que flexibilizaram um controle, não cem por cento, mas possibilitaram 
manter o patógeno controlado. Certificamos, com esse tratamento de choque, que as 
infecções mostraram-se baixíssimas em poucas plantas. Quanto a dosagem aplicada 
concluímos que 1,5 gramas por litro, proporcionou melhor controle. Quanto ao Trichoderma, 
ainda estamos estudando qual a melhor forma de aplicar e fazer observações de como 
funciona o seu antagonismo no controle do fusárium. Sabemos que no orquidário iremos 
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nos deparar com situações adversas as do laboratório, onde foi feito o trabalho 
experimental. Nosso trabalho não para. Como ele é de observação e prático, ele se 
enriquece com o dia a dia. Caso nossos leitores tenham informações do controle dessa 
patologia, nos informem para que possamos aprender juntos. 
 
Próximo trabalho – Fungo Phoma pouco conhecido no meio orquidófilo. 
 


