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CçÃO E IDENTIFICAÇÃO DE Xanthomonas campestris pv.
viticola POR PCR. LoíSELENE C. TRINDADEl:, EDER MARQUgg."
DANIELA B. LOPES2 & MARISA A.S.V. FERREIRA'. ('UnB/yepto:
de Fitopatologia, 70910-900, Brasília-DF; 2Embrapa Semi-Arido,
56.300-970, Petrolina-PE) marisavf@unb.br. Detection and
identification of Xanthomonas campestris pv. viticola by PCR.
O cancro bacteriano da videira, causado por Xanthomonas campestris
pv. VI icola (Xcv) e, atualmente, a principal doença bacteriana no
Submédio do Vale do São Francisco. Sua ocorrência é ainda restrita
no país, tendo sido detectado em Pernambuco, Bahia, Piauí e Ceará.
O uso de primers específicos para Xcv em PCR poderá reduzir o
tempo gasto na diagnose do cancro bacteriano quando comparado
às técnicas convencionais. Este trabalho teve como objetivo avaliar
o potencial de PCR para a detecção de Xcv em tecido infectado. Em
estudos anteriores, primers semi-especificos (RST2/XCVH3) foram
testados e a associação de PCR com o corte com a enzima Hae 111
permitiu a identificação e diferenciação de Xcv de outros patovares.
Pecíolos de videira (cv. Perlette) foram inoculados com o isolado
UnB 1186 pelo método de picada. Oito dias após as inoculações foram
observados os primeiros sintomas. Os testes diagnósticos foram
realizados após 41 dias. Amostras do tecido, com e sem sintomas,
foram macerados em 500 CEIde água estéril; 1CEIdessa suspensão
foi utilizada em PCR e o restante utilizado para plaqueamento em
meio de cultura. Após 72 horas, obteve-se uma suspensão de células
para uso em PCR de duas maneiras: a) adicionou-se 1 ml de água
estéril às placas com crescimento bacteriano, e uma alíquota de 1
CEIda suspensão foi usada em PCR; e b) selecionou-se uma colônia
típica de Xcv, que foi colocada em 200 CEI de água e 1 CEI dessa
suspensão foi usado para PCR. Não se detectou por PCR a presença
de Xcv nas suspensões obtidas diretamente do extrato vegetal
macerado, indicando uma possivel presença de inibidores no tecido.
Não foram recuperadas bactérias dos pecíolos inoculados sem
sintomas ou não inoculados. As amplificações foram positivas
utilizando-se da suspensão de células bacterianas obtidas das duas
maneiras descritas. A identidade da bactéria foi confirmada pela
análise de RFLP com Hae 111,que gerou o padrão típico de Xcv.
Observação dos aspectos culturais das colônias recuperadas, teste
de KOH, e teste de crescimento em meio de asparagina foram
condizentes com a identificação por PCR. A otimização do método e
seu emprego para a detecção da bactéria em diferentes partes da
planta são as próximas metas desse estudo.
Bolsista CNPq, "Bolsista PIBIC- UnB/CNPq. /

algodoeiro. A correlação entre população do nematóide e produção
do algodão, não apresentou significância para Pratylenchus
brachyurus e o acompanhamento da dinâmica sugere que esse
resultado seja devido às práticas de manejo do solo, estabelecidas
para a cultura do algodoeiro no pós-colheita, que impedem as
populações do nematóide de chegarem em niveis de danos
econômicos.
'Auxilio financeiro UNIVAG/FACUAL
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Pratylenchus brachyurus EM
SOLO CULTIVADO COM ALGODÃO NO ESTADO DO MATO
GROSSO'. ROSANGELAA. DA SILVA', MIRIAN A. S. SERRANO',
DÁRCIO C. BORGES', GUILHERME l. ASMUS2, MÁRIO M.
INOMOT03. (UNIVAG, Av. Dom Orlando Chaves, 2655, Várzea
Grande, MT. CEPo 78.188.000; 2EMBRAPAlCPAO, Dourados-MS;
3ESALQ/USP, Piracicaba-SP). rosangela@univag.com.br.
Populational f1uctuation of Pratylenchus brachyurus in soil cultived
with cotton in Mato Grosso State.
O nematóide das lesões radiculares, Pratylenchus brachyurus está
amplamente disseminado no estado do Mato Grosso. O trabalho teve
por objetivo avaliar a f1utuação populacional desse nematóide em
quatro propriedades localizadas em três regiões do Estado, avaliando
o efeito de diferentes seqüências de culturas e coberturas, nas áreas
naturalmente infestadas. Esse estudo baseou-se no número de
nematóides ocorrentes em 59 parcelas, estabelecidas ao acaso no
meio dos campos de produção de algodão. As amostragens foram
iniciadas em setembro de 2002 e repetidas a cada dois meses.
Cinqüenta e nove amostras compostas (13 subamostras) loram
coletas em cada parcela e época. Os resultados apresentados são
relativos a 12 meses de acompanhamento. A contagem do número
de espécimes foi efetuada em câmara de Peters sob microscópio
óptico. Os resultados demonstram que a população de nematóides
cresce, ou não, de acordo com a cobertura (painço foi a que evidenciou
maior aumento) e decresce após eliminação da soqueira do
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AQUECIMENTO DE SOLO E ADiÇÃO DE FILTRADOS DE RAiZES
DE PLANTAS ANTAGONISTAS PARA O CONTROLE DE
Meloidogyne javanica. CLÉIA DE FÁTIMA SILVA FABRY, LEANDRO
G. FREITAS, WÂNIA DOS SANTOS NEVES, ROSANGELA
DALLEMOLE GIARETTA, MARCELO MAGALHÃES COUTINHO E
SILAMAR FERRAZ - (UFV, 56571-000 ViÇOSA -MG).
clfabrv@hotmail.com Soi! heating and addition of antagonistic plant-
root filtrates for the control of Meloigyne javanica.
Algumas rizobactérias são consideradas benéficas por promoverem
o crescimento das plantas e/ou por agirem no controle biológico de
doenças. As plantas com propriedades antagonistas possuem em
sua rizosfera, bactérias distintas daquelas encontradas em plantas
não antagonistas. Tais bactérias têm maior potencial no controle de
fitonematóides. A solarização altera a composição da microbiota no
solo, selecionando organismos antagonistas com maior capacidade
de colonização das raizes. Pseudomonas fluorescens possuem
maior eficiência no estabelecimento no solo e na recolonização das
raizes após a solarização, havendo uma explosão da densidade
populacional dessas bactérias. Nesse trabalho procurou-se induzir
a supressividade do solo através do tratamento térmico e infestação
com bactérias de raizes de plantas antagonistas a nematóides. Solo
de terriço de mata foi autoclavado ou aquecido em microondas.
Lycopersicon esculentum, Mucuna aterrima, Crotalaria juncea e
Tagetes erecta tiveram seus sistemas radiculares triturados. Os
filtrados foram adicionados separadamente ao solo de cada tratamento
térmico, que foi mantido por 24 h a 28°C. Os tratamentos foram
combinação das duas formas de aquecer o solo e dos filtrados das
espécies de plantas. Em casa de vegetação, mudas de tomateiro
foram plantadas em copos plásticos contendo substrato tratado.
Após o transplantio, o solo foi infestado com uma 'suspensão de
1000 ovos de M. javanica. Após 60 dias, as plantas foram coletadas
e avaliadas quanto ao peso de parte aérea, altura e ao número de
galhas e de ovos por sistema radicular. Não houve diferença
significativa entre as médias dos tratamentos com diferentes filtrados
de raizes de plantas antagonistas, nem interação entre as médias
dos tratamentos com diferentes filtrados e de solos submetidos a
tratamentos térmicos. Para o tratamento térmico do solo em
microondas, o número de galhas, ovos e o peso da parte aérea
foram significativamente maiores do que no tratamento térmico do
solo em autoclave ou controle.
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SELEÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS DE PLANTAS ANTAGONISTAS A
NEMATÓIDES PARA O CONTROLE DE Meloidogyne javanica. CLÉIA

. DE FÁTIMA SILVA FABRY, LEANDRO G. FREITAS, WÂNIA DOS
SANTOS NEVES, ROSANGELA DALLEMOLE GIARETTA,
MARCELO MAGALHÃES COUTINHO E SILAMAR FERRAZ - (UFV,
56571-000 Viçosa-MG). clfabrv@hotmail.com Selection of rizobacteria
from plants antagonistic to nematodes for the control of Meloidogyne
javanica.
Estudos têm mostrado que rizobactérias e bactérias endofiticas
reduzem os danos causados por fitonematóides. Esse trabalho
objetivou desenvolver métodos para aumentar a eficiência de obtenção
de rizobactérias e testar os isolados mais promissores para o controle
de M. javanica. Uma amostra de solo com alto teor de matéria orgânica
foi dividida em frações de 1 kg as quais foram acondicionadas em
sacos plásticos e submetidas ao tratamento térmico em autoclave
(120°C/1 h) ou em forno de microondas 660 W a 2450 Hz durante
quatro mino Raízes de Mucuna aterrima, Crotalaria juncea, Tagetes
erecta e Lycopersicon esculentum foram maceradas, peneiradas e
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