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raizamento e plantio nos vasos.
A fim de evitar eslas inoonveniéneias, foi desenvolvido um novo método com algumas

adaptaeoes do método de Lozano e Wholey. _ _
Nesta novo método, as ramas sio selecionadaa das plantas parcralmente afetadas, elimi-

nando-se as partes com sintomas visiveis da doenea. As ramas sio oortadas em secooes de 4 a
5 l a 2 emas, sendo tratadas em soluoio de hipoclorito a 1% durante 2 a 3 minu-crn, com g
tos, e plantadas verticslmente em vasos plasticos e oobertas até ao nfvel do solo. Deaois de
hem molhadas, sio cobertas com 2 a 3 folhas de jornal e com leneol plastico branco. pos a
germinagfio ('7 a 10 dias depois) sao retiradas as ooberturas e as plantas levadas para a casa de
vegetaqao ou telado coherto. Nests abrigo sao observadas durante 2 meses, ellmmando-se as
plantas doentes on suspeitas.

A irrigaqao deve ser feita com cuidado para evitar as salpicaduras de uma plants a ou-
tra. Em nenhuma hipotese deve faltar aguas as plantas durante este perfodo, a fim deevitar
o fenbmeno de compartirnentalizaqfio das bactérias nos tecidos lignificados do xilema.

Depois de 2 meses, as plantas rernanescentes, sem sintornas sao consicleradas livres do
bacteriose e podem ser levadas ao campo.

0 método apresenta as seguintes vantagens: a) 6 mais eficiente para detectar as plantas
oontaminadas; b) as possibilidades de contaminaeio das plantas durante as operaqoes sao
minirnas, porque executando-se 0 plantio das manivas, n50 ha manipulaoio direta das plan-
tas; c) as operaeoes envolviclas neste método sao mais simples e faoeis de ser executadas; d)
obtém-se as mudas sadlas em menos de 3 meses.

78. DOENCAS BACTERIANAS D0 FEIJOEIRO E DA SOJA N0 DISTRITO FEDERAL.
A. Talcatsu, Laurinete C. Moreira 84 J. Daniels (Dept. Biol. Veg., Univ. Brasilia, Brasflia,DF).
Bacterial diseases of bean and soybean in the Federal District of Brazil.

Com a introdueio de grande ndmero de variedades de feijoeiro e soja para os trabalhos
de pesquisa no Distrito Federal, tem-se observado com frequéncia a ocorréncia das seguintes
bacteriases: crestamento bacteriano do feijoeiro causado por Xanthomonas phaseoli, pdstula
baoteriana de soja causada por Xanthomonas phaseoll var. sojensis e crestamento bacteriano
da soja causaclo por Pseudomonaa glycinea. Embora ainda niio exiatam dados a respeito das
perdas eausadas por estas doenqas no Distrito Federal, aparentemente os danos sio conside-
raveis, quer pelas lesoes nas folhas, quer pelo desfolhamento precoce.

Com 0 crestarnento bacteriano do feijoeiro observou-se que plantas vizinhas, num raio
dc 2 a 5 metros, de plantas originadas de sementes infectadas, fioavam totalmente danifica-
das até o periodo de formagao das vagens.

A ocorréneia destas bacterioses em feijao e soja constitui entrave nas pesquisas com es-
tas culturas no Distrito Federal e, futuramente, com maior lncremento da agriculture na re-
giao poderao causar grandes perdas aos agricultores.

79. EPIFITIA DE PODRIDAO DA RAIZ DA SOJA CAUSADA POR RI-IIZOCTONIA SO-
LANI KUHN N0 EST. PARANA. J. T. Yorinori (Centre Nac. Pesq. Soja/EMBRAPA, Lon-
drina, PR). Root rot epidemic of soybeans caused by Rhizoctonia solanl in the state of Para-
na, Brazil.

O presente trabalho trata de identiflcaeio do agente causal da podridfio da raiz ou
morte em reboleira da soja no Estado do Parana e da variaeio morfologica e patologica desse
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agente. Em fevereiro de 1971 f ' - -do a morte dc plant“ de soja 3111‘::'1:::‘:v\;1:;$gf%I;t<:1‘;1n§1odoen9a queestava causan
destruigio de mais de 50% da lavoura. A doenea era comumente air€t?:i:lma1s%raveshouve
fium SP-~ R°5°“i"i3 5P- 6 Rhizoctonia sp., porém nenhum estudo havia s‘; aos Hug?” Fm-determlnar a verdadeira identidade do agente causal Isolamentos feito ldo cam uzlqo para
das, coletadas de 21 lavouras de diferentes pontos do Estado no erioiloedp Tgtias lnfectm
mostraram seis fungos constantemente associados com a doeriga‘ lguggrjum 6 I 3 1973'
clzalrurais), Plromopsis sojae (dois lipos), Colletotrichum denratiulrn var truncfig Z3335

IZO ' ' ' - - . ' ‘ -mm). ‘f[‘_g;l:s c51:|3;:t(§é;];g>g§3l.e l31¢:)!;'yfou:ll|r(>)lod|a]£l1eot;mnme (_llm MPO). e Gliooladium (um

Bragg. Davis e ViQ0.la As inocula Ge fg S lsof ' Us mam fimos some Os cumvares dc soja
e/ou miclélio no solo eipor inoculagaosclprtmn 2;“ com apnea?“ qe Suspensgo dc espéms
de vegetaQ5o. Em ambos 0s casos g ute a I? Ste de plawas culnvadas em yams’ em can
Po. Pela inoculaofio direta na l1as,tzo\{g:'Ii‘ e 0 ungo R. solam repfoduzlu-OS Sinpmas dc cam-_ _ 1 lcou-se que, com excegao do Glrocladrum sp_ 05 de-
mars fungos eram fracamente patogénicos a soja, causando morte dos tecidos a nas ao <1
do ponto de inoculagfio, sem prejudicar o desenvolvimento normal das plants: Qua (£6 or
pas de Fusarium spp., C. d. var. truncata e P. sojae foram inoculadas em vagens verde nho ce-
rapigo apodrecimento das vagens e sementes. Inoculagoes de cepas de R. solani sobr<=f’se1(::i1e
ffiims (:8J;>rv°aTga:a$Séofitzzriflgndglhelrgsgigognbzgrgenro ((116 pré-emergéncia. Grandes varia§6es
ni isoladas da Soja e “ma de tombamemo mgr _ 'r)1gi10 Ie efilerocros nas 17 cepas de R._sola-

das 18 cepas do fungo mostraram rande variacfie §a.'%1111? ‘elm’ emsde patogen-emdade
a altamente virulenta. A causa da 8 odridfio dag of e WI encla, “Hand? de qua? amulentado Parana foi identificado com _ ra _zou morte em reboleira da soja no Estado

o rzoctonra solam Kuhn.

_1;<I>§,%I*:')<3ES S<JOfiS]13s111>liJ(§(‘§’<)JRTCE‘1(\cosPoRA somfm HARA NAS SEMENTES no cur,
Londflm PR) D . . or1nor1& A. Garc1a(Centro Nac.Pesq. Soja/EMBRAPA,

Em’m - :m1ag§l°n T388 S0z'bean seeducaused by Cercospora sojina Hara.

vada Pela gran: ve a H11-Eancga dolho de I5 causada POI Cerc9sP°m Sojina Ham foi obs”
Bragg (Glylzrine max ll/Izelga lgtado 0 yarané em propomaes epldemifms no cultivar dc SojaZ05 quase totais Teste de- - °$_ ° °_nt?:1°, d1‘/@1808 campos desse‘ cultrvar tem sofrido prejuf-

_ _ - Sefmlnaliflo ' e amostra de campo rndrcou que até 65% das semen-
$§SSfg°;;:t%;1;12:fl:Ifl;dT6St_e denemergencra de quatro amostras de 200 sementes de duas classes
50% no méxinfo do21:eVlSl13 tente cont: a. sad1a(sem smtoma aparente) e b. infectada (com
sem smtoma a Meme. odmancdo) apresentou os segumtes resultadosz a. sementes
meme Sadias go 609’ -a I; t ° emefgeflclfi 6 dessas emergrdas, 28,47% estavam perfeita-
madas on mohasfe bodp sen ararn agenas necrose no cotrlédone e 40,92% estavam defor-
12 11% estavam éerfe-itaiféfgéeggfagn ;§t;1ii;s: apenast48,50% emergiram e dessas emergidas,

, s 9 an '61,0896 estavam deformadas ou mortasl _ resen aram apenas necrose dos cotrlédones e
Os resultados mostraram também que sementes a ' ~. , parentemente sadras podem produz1rplantulas mf t d . ,mks infectaggsa as e sementes com tegumentos manchados nao dio necessanamente plan-

dos 05$ alillfizse Pflt0l6gica de 2Q0 sementes desinfetadas superficialmente foram encontra-
memes) aims t°fS£I118II:>S assocradosz Ceroospora SOJIIIB (56 sementes), C. kikuchii (12 se-

, 0 nc um ematrum var. tnmqta (27 sementes), Phomopsis sojae (20 semen-
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