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Come.r.tlve evaluatlon af Folpet effectlveness to the Botrytls dnerea Pers.

control '" table grape.

En un estudio de campo efec tuedo en un parronal de uva de mesa C. V. Thompson

Seedless local izado en el Val1e Central de Chile se evalu6 Ia efieacla de Folpet

en dos formulaciones, polvo moJable y emulsl6n concentrada en e l control de

Botrytls ~ Pe r s . Con este fi" se reallz6 un ensayo completamente el ee to-

rindo formado por 6 tratamlentos y 3 repe t t c Iones . Entre 105 t r e t eml entos se

considero como base ai tradicional de control: Vinclozolln; Benomyl + Captan;

Captan; Captan e Iprodlone, aplicados en Inicio de flor; plena flor; fruto fo.r-

mado , pinta y precosecha r espec tl vemente , y t res tratamientos: Folpan WP; Folpan

Flow y Captan WP aplicados desde Inicio a fln, en tas 5 épocas, y un t r at eml en to

testlgo. tcs parámetros evaluados fueron nlvel de Infeccl6n por época, y nlvel

de pudrlcl6n en postcosecha. Aunque Ias condlclones Imperantes en Ia temporada

de estudlo (1992/93) no fueron exceslvamente favorables para e l desarrollo de

botrltls los resultados obtenldos en esta investlgacl6n permiten seõel ar a

Folpet comer una alternativa para e l control de Ia enfermedad ai no detectarse

diferencias estadístlcamente significativas con respecto aI trataIDiento tradi-

cional y ai de captan 5610 {n tve l de control comparable).

EFEITO DE FUNGICIDAS APLICADOS EM MISTURA SOBRE INCIDtNCIA DA

QUEIMA-DAS-FOLHAS E PRODUçAO DO COQUEIRO. C. RAM. (EMBRAPA/CPATC.

C.P. 44, Aracaju, SE, CEP 49001-970). Effect of fungicides applied

in combination on incidence of leaf bliqht and coconut yie1d.

o experimento foi conduzido de 1988 a 1991 no município de São

Cristóvão, Sergipe, para determinar o efeito de fungicidas ap1ic~

doa em mistura sobre a incidência da queima-dAs-folhas (Lasiodi-

plodia theobromae) e ve~ificar as perdas provocadas na produtivi-

dade do coqueiro, em cond~ções de campo. Foram realizadas a cada

ano, 4, 6 e pulverizações da mistura de Benomyl - 0,1\ p.a. e

Carbendazim - 0,1\ p.a. com intervalo de 15 dias, tota1izando

aplicações, em coqueiro híbrido PB-12l. Registrou-se o número de

folhas sadias e doentes, cachos e frutos por planta. Não houve di

ferença significativa na incidência da doença entre os tratamen-

tos. Foi constatado o aumento na produtividade média dos frutos

" em 1989 (49,7\), em 1990 (34,5') e 1991 (40,6'). Ocorreu uma va-.

riação da incidência da doença entre 2\ a 33\ em coqueiros pu1ve-

rizados durante 8 vezes em cada ano com a mistura de fungicidas,

em 1988 e 1990.

"

REIX.ÇÃO NAm::IDl'X:lA DE FUNX6 DoI F1llTIOO DE PUI'\.NIA (Bactris ~)

~. A. M. ICI'Al • A. sIVIERJl & L. Gl>SPMIC/l'TCl • (lINPA/CPCA, CP 478,

69.083-<l00. Manals. AM; 'CPM/EMBRAPA,CP 319. 69.048-660, Manals, AM).

RedJctioo ~ ~ occurrerce 1n ~ (Bactris~) f'ru1ts protected

~~.
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A p.Jp.rila é una palneira utilizada para proQJc;ão de frutos e palmito. Os

frutos cootém alto teor de carotenc, além de proteinas. cartxtúdratos e óleo

con alta" de ácidos graxas .ínsatur-eôoe, e são 1qlorta'1tes na alimentação da

população da Atnazâúa. A presença de fi topatógeooe em frutos CaJSa rMnChas e

podridÕes deprecf.enõo-oa no mercaclo. Neste trabalho, procurou-se avaliar o

efeito do ensacamento dos cachos de p.Jp.rila na reô.lção de 1ncidêrcia de ~

gos nos frutos na estação experimental de fruticul tura do INPA. localizada no

Km 45 da BR 174, em Mana.IS, AM. Se1ecionaran-se 60 pl,.,tas run total de 120

cachos, em cada planta \.111cacho foi envolvido can \.ITIsaco de palO erer-recc

j\nto ao peàÓnculo. A medida que os cachos foram arnacilrecendo. os frutos f~

'nrn trazidos para o laboratório. Destes fonrn isolados os t\.ngosassociados
e quantif1cada a sua incidência. Detec~se os seguíntea f\rlgo6:

1hlelaviq>als ~t Colletotrichun gloeosporioldes. fusariun SPP., Clados-

poriun SP., Penicllliun BPP. e Aspergillus BPP •. Os dois primeiros são pat;Ógenos

de canpo e os demais são pat;Ógenos pÓ&-cOlheita. A 1ncidêrcia dos tmgos foi

extremanente reóJ.zidanos fNtos ensacados. Além disso, o aspecto dos frutos
fai ..,lhorado devido à redJcão de ferlment08 CaJSaÓ08 por- inseto&..

o041~III&JjJj'.jfJlj"~••• i8j
EFEITO DO EFLUENTE OE BIODIGESTOR NO CONTROLE DE 01010 EM FELJXO-
VAGEM CULTIVADO EM ESTUFA PLÁSTICA .J.B.VIDA1, J.U.T.BRANoXO FI
LHOl; M.A.S. VASCONCELLOS & W.M.C. NUNES1. ( Universidade Estadu;
de Maringá - Departamento de Agronomia- 87020-900 - Haring4-PR) •
Effect !!!. efluent obtained from anaerobic fermentation of bovine
~ QE. bean mildew ~.

Avaliou-se o efeito do efluente de biodigestor na severidade
de oidio ( Erysiphe ~) em Leijão-vagem. variedade UEL-l
cultivado em etufa plástica em abril/maio de 1991. O etluente foi
obtido de biodigestor com fermentação em batelada. de esterco bo-
vino, durante 40 dias. Após filtração do efluente. a parte liqu!
da foi di1uida em água na proporção de 1:4 e 1:8 e pulverizada'
na cultura. A primeira pulverização foi logo após a formação da
primeira folha trifoliolada e as demais a intervalos semanais.num
total de cinco aplicações. Como ~drio se utilizou o fungicida i-
prodione e a testemunha se constituiu de plantas não pulverizadas.
Não houve diferença significativa entre o efluente nas duas dilu~
ções e iprodione. os quais controlaram oidio eficientemente. Tan-
to o efluente nas duas diluições . quanto iprodione diferiram si9
nificativamente da testemunha.

RUçAo DE ACKSSOS OBBr.cblaria SP. A nRRUGEH (Pucclnia le'Yie VAR. paa1.ci-
~iDall.)·. c.o. "MANDES I , A.T.F. nRNAHOIS2 " C.B. DO VALLBI• (lCNPGC-

KMBRAPA, C.P. 154, 79002-910, campoGr.nde, KSI 2casup, C.P. 2153, 19000.,010,
C&apoGrande, KS). !te.ction or Bracblarla .p .• cce•• ion. to ru.t (PuccilLia
le'Yi. !!!:.:. ~-!!DQUiDall.).

ar.chi.&ri.&.p. t_ alta re1evl.nci. n. produçlo de carn•• pa.to no Br•• U.
a. ylrtude di •• o, encontra-.e em and&lMlnto,n. JKBRAPA-c.ntroN.cion.1 de
h.qui.. de Gado de Corte, um en•• io vi.ando .elecionar v.ried.de.
agronocalca.mente.prcai.eor •• e .lt&fMtntere.i.tente. I. doença. e pr.g ••. Bntr•
•• •nf.rmid.de. mai. importa.nt•• d•••• forr.g.ir. de.t.c.-.e a f.rcug_, •
qual provoca .ignific.tiv. nacro.. foli.r .ri p1.nt.. .u.cetivei.. eo. o
objetivo •• pecifico de •• tud.r o comportamentod. g.r1DOpl•••• d•••• gramln••
ciu.nto & inten.idade d. ferrugem, .ob infecçlo n.tur.l, r•• liz.ou-•• o pr4.ent.
trabalho. Itmdelineamento d. b1pco. ca.u.liz..do. comtr~. r.petiçOe., muda.d.
138 ac••• o. d. co1eç:l.odo CNPGC foram p1ant.d•• _ du.. 1 inh•• de 2,5 • cc:a
•• paçamentod. 2,0 x 0,5 11I,que con.tituiu • parcel •. De janeiro a maio/93,
aV.1iou-•• , quinz.en.lment., • inten.idade d. doença no t.rço .uperior d••
p1.nt •• , utUi&ando-••• e.c.l. d. Cobbmodific.d. de 1 ,& 8 (l-.u.'ncia e
8-100\ de 'rea fcliar l•• ionada). A. lD6dia. IDan.ai. de- t.aperatur •• de
umidade r.lativa no período variaram de 23,6 a 25,9·C • 58 a "18,1\,
r •• pectivamente. A. média. da. avali.ç6e. d. cada ac••• o foramanali.ada. pelo
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