
Resumos Apresentados

trachyspermum e Tritirachium sp. A pulverização de inflorescencias
jovens de cajueiro com a mistura de Benomil + Mancozeb ou a
utilização de termoterapia não foram eficientes para reduzir o número
de amendoas infectadas. O armazenamento das castanhas para posterior

processamento, sob condições inadequadas de temperatura e umidade,

concorre para o agravamento do problema.

AVALIACAO DE FUNGICIDAS'NO CONTROLE DA ANTRACNOSE (COLLETOTRICHUM
GLOEOSPORIOIDES) EM CAJO (ANACARDIUM OCCIDENTALE) E. M. DE C .NOGUEIRA,
A.J.T. DOS SANTOS & S.CHIBA. (Instituto Bioloqico, C.P. 7119, CEPo
01064-970, são Paulo, SP.). Evaluation af fun9icides to control of
cashew's anthracnosis Colletotrichum gloeosportoides.

Visando o controle da antracnase do cajueiro foi conauzido expe
rimento em Valinhos-SP., no ano agrícola 1992, em plantas de cajueI
ro com 17 anos de idade, plantadas no espaçamento de 5x4m. O deli=
neament? estatlstico foi o de blocos ao acaso com 7 tratamentos, 4
repetiçoes e 3 plantas por parcela. Tratamentos (produtos e doses
de i.a./100 I de água) 1- prochloraz EC 45% - 45g; 2- prochloraz
EC 45% - 67,5g; 3- clorotalonil se 50% - 150g; 4- clorotalonil PM.
75% - 150g; 5- tebuconazole CE 25% - 25g; 6- imibenconazole PM 15%
- 15g e 7- testemunha. As aplicações dos produtos foram realizadas
a cada 15 dias, com um atomizador costal motorizado. A avaliação
foi realizada na segunda quinzena do mês de dezembro, em 100 fo-
lhas, sendo coletadas 25 folhas por quadrante da planta (N.S.L.O.)
e atribuídas notas de O aS, de acordo com a % d..•e~ foliar afe
tada. Os dados foram transformados em arco seno 'Vx/100 e a comparã
ção das médias obtidas pelo teste de F e Tukey a 5%. Todos os tra=
tamentos foram superiores à testemunha, não havendo diferença esta
tística entre êles. Não foram observados efeitos fltotóxicos em ne
nhum dos tratamentos. -
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(InstItuto Bl.ologlco, C.P. 7119, CEP 01064-970, são Paulo, SP.)
Control of mango anthracnosis (Colletotrichum gloeosporioides).

Em 1992, foi desenvolvido um experimento em Jaguariuna - SP., vi
sando testar a ação de diversos fungicidas e doses no controle da
antracnose. O experimento foi instalado em um pomar de cultivar
Keith com 6 anos de idade, plantadas no espaçamento 4,Ox8,Om. Uti-
lizou-se o delineamento estatístico em blocos ao acaso com 16 tra-
tamentos, 4 repetições e 3 plantas por parcela. Tratamentos (prqdu
tos e doses de i.a./100 1 de água); 1-prochloraz EC 45% - 45g; 2=
carbendazim SC 50% - 50g; 3-clorotalonil SC 50% - 150g; 4-clorota-
lonil PK 75% - 150g: 5-tiofanato metílico PM 70\ - 35g; 6-tiofana-
to metílico PM 70% - 49\; 7-tiofanato metílico PM 70% - 98g; 8-tio
fanato metllico SC 50% -35g; 9-tiofanato metílico SC 50% - 49g;10=
ditianon PM 75% - 93, 75g; ll-mancozeb PM' 80% - 160g; 12-mancozeb
PM 80% - 320g; 13-õxido cuproso PM 56\ - 134,4g; 14-oxicloreto de
cobre PM 84% - 168g; 15-imibenconazole PM '5% - 15q e 16-testemu
nha. As pulverizações foram realizadas a partir do mês de setembro-:
com um atomizador costal motorizado, a cada 15 dias, num total de
5 aplicações. A avaliação foi realizada na primeira semana do mês
de novembro, na planta central de cada parcela, coletando-se 25 fo
lhas por quadrante da planta (N.S.L.O.), totalizando 10Q folhas,pã
ra as quais foram atribuidas notas de O a 5, de acordo com a por=
centagem de área foliar afetada. Os dados foram transformados em
arc seno VX/l00 e a comparação das médias, obtidas pelo teste de F
e Tukey a 5%. Os resultados obtidos evidenciaram que os tratamen-
tos n9s 3,4,5,6,7,8,9,10,1',12 e ,3 sobressairam sobre os demais,
igualaram-se à testemunha os tratamentos n9s 1,2,14,15. Não foram
observados efeitos fitotóxicos em nenhum dos tratamentos.

CONTROLE DA FERRUGEM (CEROTELIUM FICI) EM FIGUEIRA. J.T. FERRAR I ,
E.H.DE C.NOGUEIRA & S.R. GALLETI ~tituto Biológico, C.P. 7119,
01064-970 - São Paulo, SP.). Control of fiq rust (Cerotelium fiei).

Em 1992, foi desenvolvido um experimento em Valinhos-SP., visan
do testar a eficiência de diversos fungicidas no controle da ferru
gemo O experimento foi instalado em um pomar de cultivar Roxo de
Valinhos com 13 anos de idade, sendo o delineamento estatístico em
blocos ao acaso com 15 tratamentos. 4 repetições e 5 plantas por
parcela. Tratamentos (produtos e doses de i.a./100 1 de água); 1-
fluazinan SC 50% - 50g; 2-clorotalonil SC 50% - 150g; 3-clorotalo-
nil PM 75\ - 150g; 4-õxido cuproso PM 50\ - 134,4g; 5-oxicloreto
de cobre PH 84% - 168g; 6-sulfato de cobre PM 50\ - 300g; 7- manco
zeb PM 55% • oxicloreto de cobre PM 30\ - 88g • 60g;8- mancozeb PM
80\ - 160g; 9-oxicloreto de cobre PM 85% - 2009; 10-sulfato de co
bre PM 50% - 300g; "-propiconazole CE 25% - 25g; 12-propiconazole
CE 25% - 37,5g; 13-difenoconazole CE 25\ - 25g; 14- difenoconazole
CE 25\ - 37,59 e 15-testemunha. As pulverizações foram realizadas
com um atomizador costal motorizado, a cada 15 dias, num total de 5
aplicações. As avaliações foram realizadas na 3~ semana dos meses
de novembro e dezembro/92, em 40 folhas coletadas ao acaso, sendo
atribuídas notas de O a 5 de acordo com a porcentagem de área fo-
liar afetada. Os dados foram transformados em arc-seno ~ e a
comparação das médias, obtidas pelo teste de F e Tukey a 5\. Nas
leituras dos meses de novembro e dezembro todos os tratamentos fo
ram superiores à testemunha. Comparando os dados dos d~is meses de
leituras os tratamentos n9s 1,3,9 e 12 foram os que mal.S se desta-
caram.
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AVALIACAO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA MANCHA DAS FOLHAS IISARIOPSIS
CLAVISPORA)OA VIDEIRA. J.T. FERRAR I, E.M.DE C.NOGUEIRA • S. CHIBA,
(Insti tuto Biológ ico, C. P. 7119. 01064-970 - são Paulo-SP. Evaluat ion
of fungicide control of grape leaf spot (Isariopsis clavispora).

Este experimento foi realizado, na cultura de videira Niagara Ro
sada, localizada no município de Jundiaí-SP., visando testar a e tT
Ciência de fungicidas. Tratamentos (produtos e doses de i.a./100 I
de água), 1-pyrifenox CE 48% - 5,049; 2-pyrifenox CE 48% - 7,44g ;
3-pirazofos CE 30% - 18g; 4-carbendazim SC 50% - 37,5g; 5-clorota-
lonil SC 50% - 150g; 6-clorotalcnil PM 75% - 150g; 7- diniconazole
PK 12,5\ - 12,5g; 8-imibenconazole PM 15\ - 12,5g; 9-fosetyl-Al PM
80% - 200g; 10-ziram SC 50\ - 150g; t t c-c Lor o t a Lon í I PM 75% - 150g;
12-clorotalonil SC 50\ - 2009; 13-mancozeb PM 44% • oxicloreto de
cobre 30% - 154g • 1059; 14-tiofanato metílico SC 50% - 50g; 15-
tiofanato metílico PM 70\ - 499 e 16-testemunha. As aplicações dos
produtos foram realizadas a cada 15 dias, com um atomizador costal
motorizado, num total de 9 aplicações de setembro a fevereiro/92.
Utilizou-se um delineamento estatlstico de blocos ao acaso com 4
repetições e 5 plantas por parcela. As avaliações foram realizadas
na l~ qUinzena dos meses de janeiro e fevereiro, na planta central
da parcela, coletando-se 40 folhas, para as quais foram atribuídas
notas de O a 5 de acordo com a porcentagem de área foliar afetada.
Os dados foram transformados em are. seno ~ e a comparação das
médias obtidas pelo teste de F e Tukey a 5%. Todos os tratamentos
nas duas leituras realizadas mostraram-se superiores ·ã testemunha.
Os resultados dos dois meses de leitura, demon st rararréecue os trata
mentos n9 5 e 6 destacaram-se dos demais. Não foram obs ervado s etei
tos fitotóxicos em nenhum dos tratamentos. -

EFICItNCIA DE FUNGICIDAS, APLICADOS EM MISTURA DE TANQUE COM
CaCI2' NO CONTROLE DA SARNA DA MACIEIRA. J. I. da S. BONETI • Y.
KATSURAYAMA. (Est. Exp. de 510 Joaquim!EPAGRI. Cx. Postal 81.
88600-000, 510 Joaquim, SC). Efficiency of fungi~ides applied i n
t enk=m ix t ur e with CaC12 on apple sceb conrro t ,

O c Iore t o de Cálcio (CaCI2) é um sal usado para o controle
do d is t ü rb í o fisiológico denominado de "bitter p i t :". Este
d is t ü rb ic é causado pela deficiência de Ca e afeta a qualidade
dos frutos da macieira. A época de utilizaçlo do CaCI2 coincide
com a época de controle da sarna, quando ~ utilizado uma série de
fungicidas. Entretanto, há muitas dúvidas sobre a cosapet í b í Li dade
entre os dois grupos de produtos, bem como seu efeito sobre o
"russeting" (fitotoxicidade nos frutos). Com objetivo de estudar
estes problemas foram realizados dois ensaios. um em casa de
ve ge t aç âo e outro no campo. foram testados os segu in t ea
fungicidas (La./IOO}), aplicados isoladamente e em mistura de
tanque com CaCI2 (500g/100/): Captan 500 PM (120g), Captan 480 se
(1208), Nancozeb (200g), Dodine (39g), fenarimol (J,6g) +
Mancozeb (128g), Oithianon (93,7g). Os f ung ic ide s , no ensaio de
casa de vegetação, forarllpulverizados J dias antes da inoculaçlo,

~: isrt: in!:u lC:~oe~Ujc~~ ~m~ush:::se::1 :~tal~ l~rd~on~~~~~~.t~r~~
ensaio de campo, foram utilizadas plantas da cv. Golden
Delicious/M26 de 8 anos de idade e espaçamento de 4.5 x 2,5m. Os
fungicidas foram aplicados com um pulverizador cos t e l, com um
gasto de 1.5001/ha de calda. Observou-se em ambos os ensaios. que
o CaCI2 nlo diminuiu a eficiência dos fungicidas, por outro lado,
aumentou a eficiência do Captan 500 Pf14e do Dodine. O CaCI2'
apresentou um índice de controle da sarna (IC) de 45,7$, em
re le ç ão A testemunha, enquanto que os fungicidas proporcionaram
rc de 92,1 a 99.9$. A mistura de CaCl2 com os fungicidas
apresentou a tendência de aumentar o "russeting", muito embora
não tenha havido diferença estatlstica (Duncan, P=O,05) entre os
tratamentos.

214
PATOGENOS ASSOCIADOS A LEGUMINOSAS ARBUSTIVAS E HERBACEAS EM M,
NAUS-AM. A.F. DOS SANTOSI; J.C.A. ARAOJOI; J.C. CORREAI; L. GASP~
ROTTOI & M.I.P.M. LIMA! (I CPAA/EMBRAPA, C.P. 319, 69.046-660, M.

naus-AM). Pathogens associated to legume in Manaus-AH.

Os solos de terra firme no Amazonas são. em geral. de baixa fer
til idade. Uma das alternativas de me1horia é com O uso de legumin~
sas .. Objetivando avaliar o potencial das leguminosas, CPAA/
EMBRAPAintroduziu, em Hanaus-AM, 7 espécies arbustivas e 10 herb!
ceas. As avaliações das doenças consistiram na descrição dos sinto
mas, identificação do agente causal. teste de patogenicidade e i!!
tensidade de ataque. Verificou-se nas herbãceas - Stilozobium ate!

r í.num , Mucuna cochinchinensis, M. âe er i no eana , Pu er ar ia phae eo l o i»

dea e Calopogonium mucunoidea - nas folhas maduras. manchas marrons
t r r eqe l e r e s , de forma generalizada e muitas vezes coalescidas. caus,!
das por Cel'coapora sp. Constatou-se Sclel'otium rolfaii em plãntulas
das arbustivas Cr o t a l ar í:a epe a t ab-i l i e e C. e t r-i a t:a , Em plantas adu!
tas de C. spectabilis houve ataques severos de Colletotrichum

gloeoaporioidea e de Coniel-la sp , causando lesões necrõticas. na
parte aérea. de tamanho e formas variáveis. üb s e r vo u-s e queima gen,!
ralizada das folhas inferiores das arbustivas Ln d iqo f er a t inc tor ca,

Tephl'oaia oanâí.da , C. e t r ia ta , C. ep eo t ab i l i:e e Cai anu e aa ian , caus!
das por Ih ie oc t on i a sp. As arbustivas C. oc h ro l-euo a e .Flemingia co!,!
geata e as he rb âc e e s Ie emo d ium o ua l i fo l i um, Canavalia e ne í f o rm ie

Cen t r o e ema br ae i l i enum , C. acutifol-ium, Cen t ro e ema (hibrida) e
Styloaanthes capitata não foram afetadas por patõgenos.
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