
XXVIII Congresso Brasileiro de Fitopatologia

• auáIiIe de rcpoaIo e •• cquaç&o ~ em funçIo cio lDIIÕo<oocfioicnIe de dctcrminaçIo. o.
n:ouIIacIoo obCicIoa que • CMCa de anoz redwiu lipificativamcD • ~ de amboo

01 micoparaaiIaa e que, apcnaa para T. hantamuro o bagaço de cana conotiIuiu-Ic em oubaIraIo. A

proporçJo ideal de bagaço para o múimo orcõcimento de T. hantamuro foi catimado em 12,75%

(p1P~ Eaaca rcoulIadoo mooIranm que ambol 01 micoparaaiIaa nIo ao COIIIIiIuem em <OIonizadorea
primários.

significalMmente • severidade na fomua de área abaixo da curva de progrcaao da doença. Com

~ à produ<;io obeervoc-se gonho significotM> pelo uso cio vermicomposto em rclaçio cIoo

compostos de lixo urbano e composto de casca de café. A aaaociaçJo do vemucompooto ao

Iriodimefon proporcionou incrementos na produçlo e redução na severidade da doença quando

comparado ao uso isolado do triadimefon.
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CONTROLEDO OIOro DO PEPINO PELO USO DE BICARBONATODE SODIO EM CONDIÇÕES DE CASA
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RO DO VAU. 2 • (lcpAA-EHBRAPA-UFV/Depto de Fitopatologia. 36571-000, 'Viçosa, Me,
2UFV/Depto. de Fitopatologia. 36571-000, Viçosa, MG). ControI Df powder mildew Df

c.ucumber with sodiu. biearbonate under greehhouse conditions.

O oidio do pepino (Erysiphe cichoracearum) constitui-se em. do~n~a sever~ em

cultivos sob cobertura plástica e/ou ca.as de vegetação. onde a. cond1çoes anine!!.

tais favorecem o progre.ao da doença. Ne•• e trabalho procurou:~e avaliar o efei:o

de diferentes doses de bicarbonato de .Ódio (O. 1.5 e 5.0 g.l ) associados ao nao

ã aterbane (0.1%). comparados com UlII tratamento padrÃo (triadimenol 1000 ppmO.025~,

eu; duas épocas distintas. Plantas de pepino (cv. Aodai) inoculados no estadio .de

folha ccc í Iedcear , usando plantas de abóbora com fonte de Inêcutc , foram .pulver~z!,

dos semanalmente, durante oito semanas. A!t avaliações baseados no número de lesoes

por folha foram executadas a partir da sétima semana após a í.nccut açjic . AO. final :-

valiou-se também o peso da parte aérea seca. Os dados obtidos foram submetidos a

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). Os resulta~os

obtidos mostraram que o bicarbonato de .ódio reduziu signif~cativamente a sevend,!

de e o progresso da doença, igualando.-se ao tratamento padrao. Contudo na dosagem

de 5,0 1-1 houve fitotoxicidade, reduzindo significativamente o peso verde.e . da

parte aérea seca. O aterbane isoladamente reduziu a severidad~, ~mbo~a difer~sse

do bicarbonato a 2,5 e/ou 5.0 gl-l A presença do adjuvante nao 1mpl1cou em m&10r

ou menor titotoxicidade na maior dose do bicarbonato de sOOio. Concluiu-se que o

bicarbonato de sódio constitui-se em fonte alternativa no controle de oidio ou pe-

la reduçÃo de dosagem ou reduçÃo do número de aplicações de fungicidas convencionais.
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EFEITO DE DIFERENTES NlVEIS DE pH E DE MELAÇO~A SOBREVIvtNCIA DE irichoderma 2

hanianum E BaciIlus subtilis EM COMPOSTOSORGÃNICOS. J.C. PEREIRA, G.M. CHAVES.

~IH2~TSUOKA2. (lcpAA-EMBRAPA-UFV/Depto. de Fitopatologia. 36571-000.

Viçosa, HGõ 2UFV/Depto. de Fitopatologia, 36571-000. Viçosa, Me). Effect oi pU and

IIIOlasses levels 00 'the survival of !. hanianum and .!.:.. ~ on organic composto

T. harzianum e B. subtilis tem sido os micoparasitas mais estudados tendo em

vista o ~on~lÓg~co de patógenos habitantes do solo. Fatores abióticos in-

fluenciam a atividade desses micoparasitas no solo. Nesse trabalho procurou-se ava-

liar o efeito de diferentes afve í s de pH (5.5. 6,5 e 7,5) e de melaço de cana (O, 10

e 20% P/P) na sobrevivência desses micoparasitas em composto orgânico. Utilizou-se o

vermicomposto. e o pH foi corrigido mediante a adição de ácido acético glacial. Após

o período de des s ecaçjic , promoveu-se a correção do pH e incorporação do melaço e po~

terior fumigaçÃo (brometo de metila 30 cc.m-3). O sub s t r at;c foi infestado com 10

u.f.c.g-
l

e incubado a temperatura ambiente por 30 dias. As avaliações basearam-~e

no número de colônias, em meio de cultura, obtidos de diluições sucessivas (ate

lxlOl2). Os dados obtidos foram submetidos a análise estatÍstica e efetuações comp!,

rações quadráticas e lineares entre níveis de pH dentro dos .,.níveis de mela~o. Os r~

sultados obtidos mostraram que na medida que se reduziu o n i.ve I de pH cb t í ve rere-se

maiores populações de .!..hanianum e menor população de !. subtilis. C~tudo houve

crescimento das populações na medida em que se elevou o nrvel de melaço l.~dependen-

te do nível de pH. Esses resultados mostraram que esses micoparasitas, alem de d~

penderem de níveis adequados de pH, para reduzir a microbiostase, são dependentes de

uma fonte exõgena de carbono.
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EFEITO DE DIERENTES NívEIs E FONTES DE MATÉRIA OROÂNICA EM COMPOSTOS

OROÂNICOS NA SOBREVIVtNCIA DE Trichodorma harzlamuro E DE B. subtilu. ).C.R.

PEREIRA', G.ML CHAVES', L ZAMBOUM', K. MATSUOKA'. ('CPAA-EMBRAPAIDcpI" de

FiIopoIoIogia, UFV, 36571-000, Viçou, MO; 'Dcpt" de FiIopoIoIogia, UV, 36S71-OOO, Viçou,

MO). EflOCitof diffCJ'C!!llmlo ond !"""' of orunjç l!!IIIq O!\ 0IJIDiç compotI O!! thc lI!IVMUIf
z; hantanum ond B .• uMlu

A alMdadc de micoparaaiIaa no tolo é funçIo conoentraçio de in6oulo e de fatores abi6ticoo,

como o teor e nfvcI de maIunIçIo da matma orgInica no 0010,que pode afetar indiatint ••••••••• o

potcDcial de inóculo de anla&ooiItaI e de fitopatógenoo. N •••• !rabaIbÓ prOCIlnllHO ovaIiar o efeito

de difc:mttea Divcio (O, 2,5, 5,0, 10 e ~ PIP) de bagaço de cana • de casca de arroz na

~ de T. hantamutf e B. ndHilU. UtiIizooHc o -.nicompooto (pH S,5 para T.

Itaniamutt; 7,5 para B. 'lÚJtilU) __ do melaço 10%. umidade de 27,5% PIP para T.

hantamutf e 45% p.n B.• lÚJtilU. O Illbo1rato foi infc:otaclo com 10' uf.e .• incubado durante 30

cIiao • !cmpcnIUra ambiente. Aa avIIiaçIleI _ no número de c:oIôni-, obôcIoo pela

plaqucamento de cIiluiç&o mccoaivaa (ati 10") em meio cultura. o. dacIoo obticloo foram lUbmetidot
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CONTROLE INTEGRADO DE Sckrooum cepivorum PELO USO DE COMPOSTO O~GANlCO,

SOLARlZAÇÃO E MlCOPARASITAS. J.C.R. PEREIRA', G.M CHAVES', L ZAMBOUM',

K. MATSUOKA'. ('CPAAlEMBRAPAIDcpI" de Fi~ UFV, 36S71-OOO, Viçou, MG;

'Dcpt" de Fi~ UFV, 36S71-OOO, Viçou, MG~ mtesra!ed control of S. coe""'"''" by using

organic comJ)Olt lObription and micoomsj1cs . .

O mofo Innco cio albo comtiIui .••••• principal doença dcas.a cultura e •• perdas podem aImgtr

100%. A ~ cio patógcno, por ati 20 0000 DO tolo e a ineficiência do con!role quimico

exigem • busca de métocIoo aItcmativoo de con!role. N.... trabalbo procurou-se avalior, em tolo

natunImente infc:otaclo o efeito de composto orgânico (vcrmicompoolO), ooIarizaçio, T. hanti11fUm e

B. '1ÚJ1i1u infeotadoo previa ou pooterirmente à ooIarizaçio. Após • incorporaçio cio composto e

infeotaçio noo tratamentos com infeotaçlo prcIIÍa, o tolo umicIocido foi coberto com um fiImc de

poIietilcno lranlparente durante 60 diu. Após a retirada da cobertura püstica efetuannHc ••

infc:otaçõcs tlOB tratamentos com infestaçlo • pootcriori. Aa avaIiaç&a foram efetuadas ..,. 30, 60 e 90

diu apóI a retirada cio plástico e baacaram-Ic ••• perocoIagOm de eacIcródioo vióvci&. o. dacIoo obCicIoa
foram lUbmetidot a auáIiIe eatatística e 01 tnI.1mCDto8 comparacIoo por _ ortqjotIaÍI. o.
rcoulIadoo ~ que a ooIarizaçio redwiu ~ • >iabiIidadc cIoo cocIcrócIioo de S.

cep"",""". A infeotaçJo com T. hantamuro apóia ooIarizaçio aumentou a porccnIIecm de cou!roIe de

79% para 98% e ••••• wIon:to foram eotaIioticament difercntea. Inf ere-ee que a infeotaçJo com T.

hantanum aaaociada à ooIarizaçio contttituHtc em eatratégia de cou!roIe integrado a S. cepivonlM.
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EFEITO DO MEIO DE CULTIJRA NA ESPORULAÇÃO DE Co/ktotrlchum graminico/a. J.C.

PEREIRA" D.F.A ARARIPE', F.B. GUIMARÃEs' & AA XAVIER'. (CPAA-EMBRAPA,

Dcpt" de FiIopoIoIogia, UFV, 36S70.000, Vicooa, MO; 'UFV, Dcpt" de FIIOpatoIogia, 36571-000,

Viçou, MG). Eflccl ofculturc media O!! thc!OO!!!la!ion ofCo/ktotrlc/aun .,.aminiwla.

Co/ktotrlchum graminicola aacnte etioIógjco da atJIracn<»e cio 1018O contttituHtc DO patógcno
maio impor1mIc dcua cultura. A multiplicao;io mauaI _ ~ é oIJCidapelo cultivo em meio de

~ •. (60 gde farinha de ~ + IS g") a ± 2So sob luz COIIIIaIIIe,por Ia 10 cIiao. CoIIIucIo

netItICmeio ocorro grande produçlo de _ miccIial o que obrip a limpeza das cul!urao 72 ho

após • rcpicagcm. Ava1iooHc ncaae trabalbo a eoporulaçJo de C. gramillicola DOOmcioo: farinha de

aveia •. , FAA (60 + 15 g), FAA modificado FAAM (20 + 15 g), meio de fubarina •. , FB (20 +

18 g) e meio de KADO + HESKETI-KH (PItytopatbol 60: 967, 1970). UtiIWrram-oc 01 iooIacIott

164-93 e 79-94. Aa avaliações baacaram-sc na q\W1tificaçio do número de conídioo, foram

efetuados, após oito diu de cultivo a ± 2SOC sob luz constante. o. dacIoo obCicIoaforam oubmeticIoo a

anáIiac de variância e a média comparada pelo teste de Tukcy (1%). o. rcoulIadoo obCicIoa_

que 00 mcioo FB e FAAM foram ~ idênliooo ao meio FAA (10' conídioo.JIÜ') ao ~

que o meio KH componou .•• diferentemente, produzindo10' conídioo.mt1. Em adiçJo, DOmeio FB

01 iooIacIottprocIwinom pequena tlUIIIUmiceIiaI, dispenoaocIo a limpeza das cuIIuraa. CoocIuHo que o

meio FB aprcocnta..., como promisIor para a multiplicao;io mauaI de C. graminicola.
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EFEITO DO MEIO DE CULTIJRA NO POn:NCIAL DE INOCULO DE co« ••o/ric'mm

1 ARARIPE2 FB GU1MARÁEs2 & A.A. XAVIER2.graminicola, J.C.R. PEREIRA I D.F.A. I •• •

('CPAA-EMBRAPAIDep" do FitopatolOl!ia, UFV; 2Ocp" de FitopatoJosia, UFV' 36571-000, VIÇOOa,
MO). Effeçt ar culture media on lhe, inocula ootencW or Coll,totrlchum grgm,",co/a.

A idcntilicaçio de gcn6tipoo com potencial para utilizaçlo em l'fOIVamu de melhoramento do

""'110 é feita, além das caracteri.ticaa agronômicas, com base no revet e tipo de rcsiatência a C.

grominicola. Contudo a raposta dos genótipos pode variar em fUnçJo de varias fatorei (ambiente.

concentraçJo de inôculo, entre outros). Neuc trabalho procurou-se .vaIiar o efeito de meios de cultura

no potencial de in6oulo de C. graminicola. Conídioo produzicIoo nos meios FAA (farinha de ~ jpr -

60 + IS g), FAAM (20 + IS g), meio FB (fubarina + ágar - 20 + 11 g) e meio de KADO e HESKETI

(PItytopathol 60: 971, 1970) foram inoculacloo em genótipo IUICCIlvd (Dr 009, 30 di •• de idade~ na

concentraçlo de 10' cotúdios.mr'. Após 20 bons de câmara úmida, ao plantas foram mantidas em casa

de vegctaçlo. AI avaliações basearam-se na ~dadc (escala vari.tndo 1 a S. 1 significa auaência de

doença, 5-40% ou mais de área foliar lesionada com Ieoõeto eoporuladaa) e período latente médio. o.
resultados obtidos mostraram que os meios FAAM c FB comportaram-se: estatisticamente de modo

359


