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dros de papa. Se inocularan eon una suspensi6n bacteriana plantas de zapal10 crialla

eon 7 y 18 dIas post-siembra. Se reprodujeron 10& sIntomas a Ias 4 y 7 dIas respecti

vamente, reaislândose Ia baeteria. Los resultados obtenidos concuerdan con Ias descriE

tos por Lelliot, R. y Stead, D. por 10 que se identific6 como causante de esta enferm~

dad a Xanthomonas campestris pv , cucurbitae. Este es el prime r reporte de X. campes-

trilO pv. cucurbitae COIllO agente patoqênico en el UruguaI'.
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EFEITO DE FONrES DE NlTROI1NIO EM OOHPONENTESDA RESISttNClA A. FERRUGEMDO CAFEEIRO

(Hemileia vastatrix). J. C. R. PEREIRA 1• R. SILVA-ACuNA2• A.A. PERElRA2 & F. 8. GUlMA

RÃEs2. (lCPAA/EMBRAPA/Depto. de Fit.opat.ologia, UFV. 36571-000, Viço ••• HG. 2Dept9;:

Fitopatologia, UFV, 36571-000, Viçosa, MG). The effect of nitrogen sources on

resiatance components to coffee rust (Hemileia vastatrix).

A ferrugem do cafeeiro (Hemileia ~astatrix Berk et Br) constitui-se na mais

importante doença dessa cultura no Brasil. O objetivo desse trabalho foi de avaliar

o efeito de fontes de nitrogênio em componentes da resistência a!! .' vas t at r i x , As f~

tes forCl! constituídas por duas formulações N-NH4 (sulfato de amÔnia e urêia) e duas

formulaçõe~ N-N0
3

(ni~~ato.de sódio e nitrocálcio). As fo~tes for~m fornecidas

concentraçao de 2 g. I a intervalos regulares de 28-30 dt ae , apiLcando-se lOO ml.va

so-l durante 120 dias. Dez dias após a última aplicação as plantas foram inoculada~

com a raça 11 de.!!. vas t at r ix . Avaliaram-se os componentes área foliar lesionada pe

ia ferrugem (AFLF), esporulação,cm-2 (ESPOR) e período latente médio (PLM). Os dado;

obtidos foram comparados por meio de contrastes ortogonais e testados pelo teste F.
Os resultados obtidos evidenciaram efeito de fontes N-NH

4
, N-N0

3
em relação a test.!

munha. que apresentou maior AFLF, ESPOR fi menor PLH. Entre as fontes. N-NH4 diferiu

de N-N~3' sendo que as fontes amoniacais proporcionaram maior PLH e menor ESPOR, con
tudo oao ocorreu diferenç4 para o componente AFLF. A fonte sulfato de amÔnia amplio~

me~os 22 dias e reduziu o ESPOR em pelo menos 991 (4.28xl06 para 6.73xl02 eepor cs ,

em de área foliar). Em geral as fontes N-NH e/ou N-NO reduziram significativamen

te a componente AFLF, em relação a testemunh!. Os re8ul~ados obtidos nesse trabalh~

apontam para a possibilidade de utilizar-se de adubação n i c rogeneda parcelada. prin

cipalmente sulfato de amônia, no sentido a induzir resistência parcial ãH. vastatri:

Esta estratégia é atraente em termos de redução de custo e proteção ani:li~t-.l-.--
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H08'!DAIIUDAD! DO '!11M COMUM ( PHA201.US VllLOARISJ AO ._TOID! D!
CISTO DA lOJA (HnMOIIBIA OI.Y~SI. BECKER. WF1.: DIAS. W.P2: FERRAZ. S2.
(IEPAGRI. E••. Elcp.~. C.P.581. _000 Coçodor. SC: 2UFV.Doplo.FlopeIoIogIo 38571.

000 \'tçOM, MO) Ho. "'"d't P( IOIQ belO 10 tbt .oybtM) mt DtIDIIodt CHtftrrxItcp gttcfptV

o,.... comum. em lIIgumeo regIôe•••• Bml •• cun••••••••• m .151emode roloç" OU .ue •••••
com O .ojo. E••o coodIçIo lmp6e O conhedmenlo c~ ••••• ntol •••• c:Ullvor•• de fetlo .• m releçjo
•• N••••• _ de CI••o de Bojo (NCS). em •••• 0 de •••• eonotoloçAo. no poli. om 18t2. VInI.
c:UI•••••• 0/ OU *,,-ns de feljlo comum (P. vu/gIJff.) forem ••••••••••• quonIo O r.oçAo •• NCS.

r.ço 3. em condIçGe. de c••• de vegeloç". AlIO•• eIeçIo em somenI.InI. ume pllnlUlI com 20mm
de r1Idlcúa,/oi lnonspIonIode 1*8 ve50S pl6s11cosd. 1000 cm3 eonlondo lorriço ••• _. DoIs

dIo. opó•• lnocul•••••••••• pI.nIuIa corn • mI de umo _ntlo eontondo 500 OYOMnI.dlllrl>uklo.

em _ orIIclo. junto •• colo da pIoInt•. Poro cede lroI."",nto ~ ••• dez ~1ç6e •. " 0YIIhçI0 •

r._. 29 di•• opO. olnocUloçAo.eonfonn ••••••• propoll. por NUlHJ 010/ (Crop Sei. 29:55),114.
1988), mostrou que 01 CVS.Ouro Negro, Rico 23 e 8 lInNtgem 2177 comport8~le como

m.dl80ement. IUtcM ••••I. e • Itnhegem 2300 como medienamente rlllstente. O. ckmai.
materialt.apre,onter.m reeçlo de suscetltMlldede, sendo que em 'Ouro 1919', 'Vermelho 21~7' e ,.
*,,-m 22ee•• popoIoç6o de feme" de H. g/ycll •••• foi .upe~or • produ>ldo em .ojo 'FT·Cr151I!1n1·

u_ como podrto lUSe•• ""'I. OUtro. CVI dIopon""'it no banco de gen11Oj>la•••• d. UFV •••••-_..
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EFEITO DO ETANOL NA INTERAÇÃO SORGO • CoIletotrichum graminicola. I.C.R.

PEREIRA'. F.B. GUlMARÃES2, D.F.A. ARARIPE2. V.G. BATISTA2 & AA XAVIER2

(ICPAA.EMBRAPAIDcpI" de Fitopotologi.a, UFV. 3657()..()()(). Viçou, MG; 2Dcp1" de

FitopatoIogi.a, UFV. 36S71-OOO,Viçou, MG). Effcçt o( C!!!!!oI on lhe inlCn<lion !!O!Rhum • C

~

Genó<ipoo de 'º'11º __ n:oiotência jllYOl1il a C. graminicola e •••• RIia1ência é,

~te, COIÚeridapelo _ de •••••• concentnçõeo de cera sobre a cUlÍcula ° que impode
• quantidade c a duraçio do mol1wncnto (oIiar ncccsúrio à infccçlo. N •••• trabalho conduzirom •••

dois _ ••••• do lIVaIior • capacidade oaponificante do etanoI em .,u:,IM de ,º,!!O. cultivar Br

009. No primeiro avoIi.vam••• ° efeito do etanoI a 2,5% na suspendo de inóculo c DO tcgUDdo •

2,5% na ouspensJode in6culo • 4% em ~ pm;a • inocuIaçio (2,0 ••• anlca). Inocularam·

IC planlM com 8, 16, 24, 32 c 40 dias (1° ensaio). 12, 20, 28. 36 c 42 dias (2" ensaio) de idade. A>

.vaIiaçõco baoconaHe na oevcridadc (cocaIacom vaIoc variando de I .5) e (onm efctuadoo oito dias

apóo •• inocuIaçõca. ÜI resuIIadoo _ mootranm que ° ctanoI, independente da (orma de

# ~ (no ouspensJode in6culo ou ~ pm;a) permitiu que C. graminicola infec•••••••
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plantas indcpcndcnlcl da idade da planta. Ao palIO que as planlM da lcIIcmUnha 8Ó IC compor1aram

como SII5CCtÍ,,", • partir doo 32 dias. PlanIM com 8 ou 12 dioa, __ ° tnaior nlÍmcro de

ICIÕcsno cobno c na bainha. Baseado nesses resuIIadoo infere ••• que • utiIizaçJo do etanol pode

constituir..., em alternativa para reduzir tempo c espaço em •••• de vegetaçJo, """ trabaIboo de

avaliaçJo de gcnótipoa de 'º'11º com re taçJo • n:sistência • C. graminicola.
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TRANSGENIC TOBACCOS CONTAlNING THE VPG·PROTEINASE CODING

REGION ARE RESISTANT TO A GFLV INFECTION. ROGÉRIO MARGIS 1.2 and

LOTHAlRE PINCK1. (1IBMP. 12 rue du Gén. Zimmer. 67084 Strasbourg. France:

2LBMW. Depl. Bioq. lnst. Química. UFRJ. Ilha do Fundão. 21949-900. Rio de

Janeiro. RJ). Obtencão de resislência à infeccão ceio GFLV em tabacos

traNgênicos poradores dos cistrons da VPg e da proteinase viral.

Gnlpevine fanleaf nepoviruslis bipartile plus stranded RNA vírus. IIs genome

is ~ as poIyproteins that are deaved by a 24-KDa vinil encoded proteinase.

NicOOana benlhamiana. a Ialarant hosl for GFLV. W8lI IrslIsformed with lhe

sequence corrasponding 10 lhe VPQ1lI'Oteinase (VPgPRO) coding ragion of GFLV

RNA1. Genomic integration and effedive transcriplion of VPgPRO wera ~ by

PCR anel RT·PCR of genomic and total RNA, by using specific VPg and PRO

primers and restriction analysis of amplified products. The VPgilf'Oteinase

exprass;on on transgenic homozigotic plants was verifred by bidimensional

electrophoresis. Virus infedion deleded by northem-immunubloting sh<Med that ali

controI plants were infeded 12 days afler inoc:utation. 47% of transgenic F1 plants

were infected 12 days afler moculation, 90% ai the 181h day and 100% at lhe 361h

day afler inoc:ulatlon. The homozygous F2 generation obIalned from a F1 cíone,

presenting a very low viral levei at the 361h day afler inoc:utation. demonstraled a

complete resistance against GFLV Infectlon even afler 36 days of moculanon
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CLONAGEM E EXPRESSÃO DE FITOCISTATINAS DE ARROZ E MILHO EM SISTEMA

HETERÓLOGO DE E.COLl . EMERSON M. REIS e ROGÉRIO MARGIS. (LBMW. Depl.

Bioq .• Insl. Química. UFRJ. Ilha do Fundão. 21949-900. Rio de Janeiro. RJ). QQillng

and expression of rica and maize phytOCYstatins on a E.co/i heterologous system.

Os cONAs correspondentes a fitocistatinas do arroz (OCII) e do milho (ZC7)

foram modificadas por mutagênese via PCR. Os produtos obtidos por PCR diferem dos

cONAs iniciais pela delação da sequência nucleotidica correspondante aos amino

ácidos N-tenninais até a sequência consenso "LARFAV·. O produto de PCR foi clonado

no sítio BamHl do vetor de expressão pQE13. Diversos clonas de E.co/i XL 1 com

construçOes pQ130CII e pQ13ZC7 foram testados quanto a expressão das filocistalinas

induzida por edição da IPTG. A análise das proleínas totais de bactérias induzidas •

demonstrou a síntese da uma proteina majoritária na regiAo de 10-KDa em géis de

PAGE-SDS. A fração sohivel do extrato bruto das bactérias induzidas demonstrou a

presença de uma atividade inibidora à papeína. Os inibidores foram purificados a

homogeneidade através de eletroforese preparativa e cromatografias de Iroca iOnica.,~
gel filtração e fase reversa. Os inibidores purificados serão utilizados para tesles in vitro

em um sitema de lisedo de reticul6cito. a fim de testar seu potencial de inibição de

proteinases cisteínicas de origem viral, como as presentes em carla-, clostero-, COnlO-,

nepo-, e potyvirus.

AVALIAÇÃO DE SETE ISOLAOOS DE Diaportbe pbaseolorum f. sp.
meridloIlalls INOCULADOSEM DIFERENTES GENÓTIPOS DE SOJA*. D.G.
PEREIRAl

, T. SEDIYAMA1
,C.O. CRUZ2, J.L.L. GOMESl& R. DE C. TEIXElRA

(IDept. de Pf tot ecn í e r "nept . de Biologia Geral, 36571-000, Univ.
Federal de Viçosa, Viçosa, M.G.). Evaluation f seven LecLat es of
Dlaporthe phaseolorum f. sp. merldloIlalls inoculated in different
soybean genocypes.

Avaliou-se o comportamento de genótipos de soja quanto a
resistência 30 Dlaportbe phaseolorum f. sp. meridioIlalis. Testaram-se
sete isolados: CH08, proveniente do CNPSo/EMBRAPA(PR) e CHMG101,
CHMG105, CHM:G106, CHMG107, CHMG108 e CHMG109, provenientes de
Minas Gerais, com 16 genótipos (FT-Cristalina, Doko-RC, UFV-10,
UFV-15, FT-Estrela, IAC-8, Garimpo, Santa Rosa, FT-Seriema, UFV-1,
UFV-5 Numbaira, IAC-12, FT-Cometa, FT-11 e BR-15). A técnica de
inoculação utilizada foi a adaptada por YORINORI(1991) do método do
palito-de-dente colonizado com micélio do fungo, descrito por CRALL
(1952) e KEELING(1982). O ensaio foi conduzido em casa-de-vegetação,
com nebulizadores, inoculando-se as plantas no estádio VI (15-17 dias
após a semeadura). Foram avaliados o vigor da planta e a ext ensâo da
lesão, por meio de notas visuais, 10, 20, 30 e 40 dias após a
inoculação. A interação gen6tipo x isolado mostrou-se significativa a
1\ de probabilidade pelo teste F, exceto na primeira avaliação para a
variável not a visual de plantas.

* Parte do projeto financiado, pela CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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