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11.. GASPAROM'O, 2L• ZA!IB<LIII, 3J•A• VENflRA, 1N•T•V• JUNQUEIRA, 'c.A.

~IA &: '2F•X• RIBEIRO 00 VAlE (lCNPSD/EMBRAPA. C.P. 319, 69:x>1 Manaus,AM;

2Dept~ de Fitopatologia _ UFV, ,)).570 Viçosa. K;; 3EACAPA, C.P. ~l,

29.CXXJ Vitlria, ES). Progress af SOuth America'n leal blight ar rubber

trees at different regians af Brazil.

A severidade do -.aI das folhas foi quantificada em ponte Nova-loC,Ma-

naus-AM e Viana-ES. Concaaitantemente, registraram-se a precipitação plu.-

vial, teaperatura, UIIIidade relativa e dW"ação do molhamento {oliar. A seV!

ridade da doença não foi signifit:ativamente (p~ O,OS) correlacionada com o

total de precipitação pluvial nem com as te...,eraturas máxima e média, sen-

do p:>sitivamente correlacionada COIII o período de molhamento foliar, UR?-

90% e t~atu.ra a!niaa.&lia e negativaaente correlacionada (p! 0,05)

cc. per-Iodcs de temperaturas ~ 2JJoC. Constatou-se, em Manaus, que as con-

dições de ambiente foram favoráveis à doença, durante o aro todo. No perí~

do de reenfolhaDellto das plantas adultas, ee ponte Nova, a dumção do mo-

lba.euto foliar e a de temperatura 'S 2!)°C loraa desfavoráveis à infecção

por- ~ ulei. PoM, nessa época, em vaena, apesar de os períodos de eeepe-

ratura $ '2JJ°C serem prolongados, os de UR ~ 90.% foram favoráveis' à doe!!.

ça, e a severidade do mal das folhas foi alta.

212 QUlWrIFICAÇ~O DE SEVERIDAOEOE MANIl-lA' FTLIARES. L.A. MAFFlA; Y. KATSlJl!!
YPN.A,M.G.J:. CCRMO s O.R. MnAGRES Jr. {üeec, Fitopàt:ologia, UFV, 35570

Viçosa,MG). Assessreot gf leaf sgpt seyer.ity
Quantificar eccredeeente a severidade de doença é crucial em epidem~

logia. Neste trabalho, testou-se a acuidade visual de estudantes de, Fitg
patologia da UFV em determinar a porcentagem de áree foliar ãnfecteca ,

utilizando o teste desenvolvido por- Zadcks (Berger, com. pessoal), di~
tribuíre~ rrol.des de folhas, comáreas ~ lesão previarrente estabeleci
das, 6DS discentes para deterriii.nar a severidade. Detectou-se neror- dili
persão dos dados nos extremos de área fol1ar lesionada (3'fg, ~) e, em
geral, ceda estu:lante sisterre.ticarrente svbeetanou ou eccer-eetií.rmu o nl.
vaI de doença. Em trabalhos que oonparem tratamentos e/ou estabeleçam
curvas de progresso r é rs::omendával que a mesnopessoa senpre estime a
severidade de doença, evitancb interferência nos resultados pela \.8Tiabi
lidada entre enneta-ederee , Em outro teste, u$Bnro nodelos dss91haoos na
UFV, q,Jantificou-se a severidade em folhas comnencnes c1rwlares di~
trituidas no limbJ e em falhas comnanchas coalescentes. Geralrrente, er.
ros foram neãeree quando se quanti ficou a área ccceede por lesÕes circu
lares. Recorrencla-senols cuidado na qUBntific:ação de SB\.el'idade de d~
ças qUe ecr-eserrtem este padrão de sintorras, se poss:h.el pela utilizaçro
"- =sce'le de natas ou de chaves de carroo ,

213 DETERlliNAÇl\O DA CURVA DE PROGRESSu DA FERRUGEM l>J ,EIJOEIHu (UROfIYCES PHA
SEDU VAR. TYPICA) EM CONDIÇOES NATURAIS DE INFECÇM. B.M.J. MENDES'. & A.
mcAMIN FQ~NA/USP, C.P. 96 - Piracicaba, SP; 'ESALQ/USP, C.P.9.- Pi
rac~caba, SP). ütseese ro ress curve of bean rust Urom ces haseoli var:-
~) under na ura 1e con 1 10ns o 1n ec 10n.

_ Foram realizados 2 ensaios de campo em epocas diferentes para de te rmi na
çao da ~u!va de pro~resso. da fe!rugem do feijoei ro U!.p~asedli varo typicã)
em CO~~1Çc:>eSnatu~a1s de 1nfecçao.Nos ensaios foram ut'i l,za as 2 l;n~
de fe1Joelro (Rcs inhe e Carioca) e as avaliações foram realizadas 2 vezes
p<?r semana. Foi in~talado dentro da ãrea experimental um abrigo meteorolõ
g1CO comym_tennoh1grl?grafo e um sensor de molhamento da superfície foliar.
O tennoh1grografo reqt s tt-e os valores de tel11>eratura e umidade relativa do
ar continuamente, enquanto que o sensor de orvalho ê acionado a cada 15 mi
nutos , re9.i~trando a presença de ãgua na superflcie foliar. Foram construT
dos os graflcos da S ~ doença em função do tempo juntamente com os valõ
res das temperaturas maximas e mlnimas diãrias. do número de horas de orvã
lho presen!e em c~da dia e ?s. dias em que ocorreu precipitação pluviométrT
c~._no pe~l~d? Pode-se ver1f!.car que no primeiro ensaio. Junho/86. as cor;
dtçóes c!,matlca~ foram favoraveis_para a_ocorrência da doença durante tõ
do o ~nodo. p01S a temperatura maxima nao excedeu 3O::Cnenhuma vez e ã
fonnaç!o de orval~o ocorreu todos os dias sendo que na maioria deles por
UI!' pe\'"l~do de ~lS dez ~or~s. No ensaio de seterrbro/86 as condições c limã
ttcas nao er~m tao !a~orave1s o que acarretou um atraso no início da doeji
ça e a sever-t da ds maxtma de doença foi mais baixa do que no anterior. Nes
te~ e~s~lOs e_possivel identificar os dias onde as condições foram favorã
ve t sal nf~cçao. confi rmado as i dei as de que os va 1ores de seve r-i da de dã
~~~~e~~~~~s numa semana indicam condições favorãveis ã infecção na sem.,!
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214 SOBREVIVtNCIADE PRopAGULOSDE COCHLIOBOLUS~ NO SOLO.

ERLEI MELOREIS (EMBRAPA/CNPT,C. P. 569, 99001 _ Passo Fundo,

RS). Longevity of propagules of Cochliobolus sativus in soil.

A sobrevivência de Cochliobolus ~ foi estudada

do-se solo naturalmente infestado sob condições de campo.

Amostras de 50 9 de solo foram acondicionadas, individualmen-

te, em sacos de tela de nylon e posicionados na superfície do

solo, a 10 e a 20 cm de profundidade. A viabilidade foi acom-.

panhada a intervalos mensais pelo plaqueamento de suspensão

aquosa do solo em meio de ágar seletivo. A população estimada

de ~ ~ declinou de 875 propágulos/g de solo, no inIcio

do estudo, até zero apôs 37 meses.

215 INFLU~NCIA DO SISTEMA DE PREPARO DE SOLO SOBRE A POPULAÇÃO DE

MICRORGANISMOS DO SOLO. D.L. RIZZO. E.M. MENTE. J.O.M. MENTEN

& A.L. FANCELLI (Dep t e Fitopatologia, ESALQ/USP; C.P. 9. 13400,

Piracicaba, SP). Effect of tillage system on the soil micror-

ganisms population.

Estudou-se a influência do sistema de plantio direto na pOEu

lação de fungos, bactérias e actinomicetos do solo, comparado

ao preparo convencional. O delineamento experimental foi de bIS!

coa ao acaso. 4 tratamentos: (a) Plantio direto, monocultura de

milho; (b ) Plantio convencional, monocultura de milho; (c) PlS!!

tio direto, rotação de culturas (milho/soja); (d) Plantio eon -

vencional, rotação de culturas (milho/soja). For-em feitas arostragens de

solo em 3 épocas: (l.) anterior ao preparo do solo; (2') 13

dias após o preparo do solo; (3') 13 dias após aplicação dos

herbicidas pós-emergentes. Usou-se a metodologia de diluição em

série e plaqueamento em meios de cul tura seletivos. Não houve

efeitos significativos dos tratamentos nas populações de micro.!.

ganismos, exceto para actinomicetos. na 2' época de avaliação.

onde (a) apresentou maior população que (b) •

• Bolsista do CNPQ

216 NOVOS ASPECTOS gITOPATOLÕGICOS CIlSERIIl\I:xx; EM MAR!\CUJl\JNFEJ:::TAI]O
PEUJ vm.JS 00 foUiA.ICX) 00 ~ ROXQ(VMoIR) •• C_.•M.otAGASI* & J.VffiA2*(IJns-
Ututo Bio1éqico,CP 7119,são paulo,sp;2 :rnsUtufu Agra'lânico,C.P )28,;Carmi..•
nas, SP) .Further~tholcqical aspects in passioo fruit tissues infected
wí.th p.uple ar a nosaic vkrua.

O \IM1Ré ID virus que parece restrito ao maracujá no c;roal causa nosa1 -
00 transiente(Olaqa.s et al.Fit.bras.9:241,l984} ,além de irduzir a fomacão
de material fibrllar nos rnitocx3rrlrios(Vega & 0lagas,Fit.bras.8:621,1983).
Recent.eTente algurras de suas caracterIsticas físico-auIm1cas foram estu1a -
das por Oliveira(Tese Mestr.,rnB,1986). As vezes o \IM>.m. irduz áreas folta-
res de clorose intensa que desapareceu poecc terrpo õeçcra, Destas áreas fo-
ram orccessados tecidos para estudos de ultra~trutura.Nelas,CXX'lSQtco-ge

não só o material fibrilar nos mitocx3rrlrios,cx:rroa de:;Jeneraçâodestes e
dos cloroplastos.Fstes sofrem a intrusão do c1tqllasma em suas regiÕes pe -
riféricas que aparecem nos cortes coto porcôes cibx>la.smáticas circulares
delimitadas pelas rrenbranas dos claroplastos.As fibras mitocx::n1riais são
coreeráveí.s àquelas i.rrluzidas por urna.estirpe do "maize chlorotic roottle -
viros" rteseeenn, infonnaçâo pessoal~f'O qual o Vt+IR rã:::l é seroloaicarrente re-
lacionado,e t.ant:én pelo "carrot reà lea.f rrottle ví.rue" (Milne et alo ,Atlas
of Plant Viruses,1985) .Neste últilTo o material fibrilar dos mitocê.n:lrios -
seria fonna repl1cativa de RNA,hip5tese que pede ser válida t.a:ni:lém para o
VM>m em ví.r-code da semelhança citcpáUca nos rnitocx=.ndriosin:luzida pelos
dois v1rus.
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