
VIRULt.NCIA DE ISOLADO"" DE FUSARIUM SOLANf F SP EUMARTII EM TUB!:RCULOS DE BATATA
LIMA, M F \1,2 & lOPES, C A \2 (EMBRAPA-CNPH C Postal 218, 70359-970 Btaslha - DF) ~rulence 01
Fusarlum solanl f sp eumartil on potato !.!!bers

Avauou-se a vnuréncra de 20 Isolados de Fusarium solani f sp eumartii em tubérculos de batata

das cvs Acnat e Baronesa sob temperatura ambiente e a 10°C, ccrdrção de armazenamento de batata-

semente Tubérculos selecionados (peso> 50 g) foram lavados em égua corrente, oesmrestaucs com

tnoocronto de S&.lIO(O5%12 mm ), cnxaçvaoos em áçua cstent e secos ti temperatura ambiente Para produção

de «iocuto. os isolados ccsccram em meio de batata .oceuosc (100 mrtrasco). sob agHaçAo (140 r p.m ). por 7

dias ti temperatura ambiente (25±1°C) Inoculou-se 101-11de suspensão de esporas (1xl06 con Iml), por

IIII)/ol,..tlo, IIIIICl :1"'11,1.,,1:1,Ir 1 "Ilírwlf'~. f';'llomnlliqrr()'; #3 fnl r!1'>'>!1f1!1!11r<lvf>,>ela gol <'Ide inóculo prrhrf<'lndo o

hrlrt"rnrlo (plollJ111hd 2-3 !nrll) Os 11111(>1(.1110'>,lLondlr «mados I"rn handelas com papcr tonum umedecido

(UR=100%) As bõllldf'j<ls contendo os tubérculos rc.am mcobaons em cõmara fila (10.t2°C) no escuro ou à

Iemper atura arntncnte (2511°C) O delineamento oxpcrunontat fOI mteuamcnte ao acaso com 4 repetições A

evaueçâc foi feria medindo-se o dIâmetro da lesão em 2 scntcos aos 7 dias, para temperatura ambiente e. aos

7, 14, 24 C 29 di:l<; após a moccracão rara 10°C Houve duerença significativa entre isolados ti temperatura

:llnhl"lIl~ I' r-tu f '1m;!!" fll:l <ljl("',<lr oo dr-sonvolvrmonto da I(',>!lo leI sete bem mais lento A temperatura

õlmlJif'nh', os i~,oL"t"" 111111"VUIII('IIlo'>Ioram CNl""ti-3t (Cnnoiuhas-Rgj CNPH-15 c CNPH-20 (Bflrrcirfl,>-BA) c,

CNPH-33 (Argcnlul!1). sendo a cv Baronesa mais susccuvet ti maioria deles Os Indices de corretação entre

estes resonaoos e os obtidos com tubérculos orovcmemes de plantas inoculadas em casa-õe-veqetaçâo não

foram sigrllficallvos (,-'=0 041. ,-'=0 039, ,-'=0 031)
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