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EFEITO DA CULTIVAR E DO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS
DE CACAU NAS INFECCÕES POR CRINIPELLIS PERNICIOSA. M.C.A. PAIM ,
J.C •.M. SILVI\',E.D.M.N. LUZ & S.D.V.M. SILVA' ('Bolsistas ACRI-
CEPLAC e CNPq-CEPLAC; 'CEPLAC/CEPEC/SEFIT, Cx. Postal 07, .5600-
000. Itabuna-BA). Effect af the cultivar and stage of developrneot
ai cacaº seedlings ao the infectioos of Crinipellis perniciosa.

Dependendo do metodo de inoculacào. da cultivar e das
condicões ambientais após a inoculacão. há variacão nos sintomas
produzidos por ~. perniciosa em plântulas de cacau inoculadas
artifici.alment.e. Visando comparar inoculacões em sementes ger-
minadas e em plântulas, pelo siste~automatizado ou pelo método
manual de deposicão de gotas de inócu!o, os seguintes tratamentos
foram testados em sementes e plântulas de scavina 12 e catongo:
lJdeposicão de gotas de suspensão de basidiósporos (7.Sx10S) em
sementes sem testa, postas a germinar em água corrente por ~8h;
2)sementes postas a germinar em idêntica suspensão de basidiós-
poros por ~B horas; 3)inoculacões nos cotilédones antes da emis-
são das folhas, usando o sistema automatizado (lml de suspensão/
planta) ou o método manual: ~)inoculacão de plântulas com lança-
mento foliar secundário medindo l,Scm usando o sistema automati-
zado ou o método manual. Nos tratamentos 3 e ~ usou-se suspensão
de 7.5 x 10~basidiósporos/ml. Dez plântul~s ou sementes de cada
cultivar foram usadas por tratamento. Avaliaram-se os sintomas da
doenca 60 dias após a inoculacão. Maior número de plantas infec-
tadas foi observado nas inoculacões de sementes, predominando os
sintomas: engrossamento do nipoc6tilo (50 e 60% das plantas de
catongo nos tratamentos 1 e 2, respectivamente) e vassouras coti-
ledonares (~O% em ambos tratamentos). Vassouras terminais e axi-
lares predominaram nos tratamentos 3 e ~. Em qualquer método as
planta~ de ca~ongo foram mais infec~adas do que as de scavina 12.
que a se ipertrofia (reacão de resistência) como sintoma
mais frequente.
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PERFfS DE ISOLADOS DAS ESPÉCIES DE PHYTOPHTHOPA QUE CAUSAM
PODRIDl\O-PARDA DO CACAUEIRO. E.D.M.N. LUZ' , A.O. CERQUE IRA' &
M. I. B. BRUGNEROTTO' ICEPLAC/CEPEC/SEFIT, Cx , Postal 07, ''>60Ó-
000. Itabuna. BA: abolsista CNPq-CEPEC/SEFITl. Patterns of
Phytoehthora seR isolates causing black pod disp-ase of cacao.

As espécies de Phytophthora isoladas de cacaueiro na Bahia,
E· ~. E. citrophthora. E· ~ e E . .P.-ª.lmiY.Q~ são dife-
renciadas entre si pelo tamanho do pedicelo, caducidade dos espo-
rângios e formacão dos esporos sexuais. Como há grande var-Lacêo
morfológica dentro de cada espécie, determinou-se o perfil de
cada uma das tres mais frequentes especies para facilitar a cltls-
sificacao de novos isolados. Usaram-se como parâmet:ros diversos
caracteres morfológicos observados em isolados cultivados em
cenoura-agar, a 27-C, sob luz constante. Segundo os padrões de ':>3
isolados estudados, ~. ~ tem: culturas petalóides ou estre-
ladas. com micélio aéreo denso; esporângios caducos abundantes.
medindo em média ~3-2Jllm de diâmetro (29x18 - 53x31,uml., com pedi-
celos longos (media de 35pm de comprimento) e papilas proeminen-
tes: clamidósporos raramente produzidos; r-epr-cducsto he t er-ot á 1 í ce .
com ambos tipos compatíveis presente~ na populacão: oósporo~ for-
mados intra e interespecíficamente, com 27p.m de diâmetro (maximo
~lpm). Isolados típicos de ,E. o..a...l.nU..Y..Q.l:..a possuem: colônias peta-
lóides, com micelio superficial ralo, produzindo grande numéro de
esporângios caducos com ~3x30~m de diâmetro em média (39x26 -
4,7x35pm) , com pedicelos muito curtos (2, ~p.m de comor íme nt.ol, e
papilados; clamidósporos terminais e inter~alares, medindo 25,8pm
de diâmetro em méqla: reproducão heterotálica, predominando o
tipo compatível A2: oósporos de 31~ de diâmetro em média (máximo
~~). ~. citrophthora apresenta: culturas pet.alóides, micelio
superficial muito denso, cotonoso; esporãngios não caducos, de
formas bizarras, 50x30prn em média (39x19 - 67x3~), papilados;
clamidósporos predominantemente intercalares. 27pm de diâmetro em
média; sexualmente estéreis.

602_JrJf.I.I~Jl'fltif.lifít;lj~lfllfiíf{ili
SINTOMAS E CONSEQUÊNCIAS DE INJURIAS POR CHUVA DE GRANIZO EM PLANTAÇOES DE

Euc.lyptus spp E Pinus spp. F. A. Ferreira & J.W. Lopes - UFV - Depto. de Fitopatotogia, 36571-

000, Viçosa-MG. $ymptoms and conseauences of hail injuries to Euc.lyptus soo and P/nua spp.

pLantations.

A notoriedade de Sphaeropsis $apine. (ex-D/plod/. pine.) como causador de expressivo

prejuízo em plantações de pinos (U$3,B milhóes/ano) deve-se aos seus surtos na África Sul. após

ânjúrias por chuva de granizo. A falta de informações sobre as consequências dessa interpérie s

florestas no Brasil motivou a realização deste trabalho, que se fundamentou na ocorrência do

fenômeno, em 15-05-94, em áreas centrais do Estado de São PauJo, em plantações de Eucalypfus

gr.nd/s x urophytl. e E. $aligna com 6 meses e P/nus c.r/IMe. varohondurensis e P. ooc.rfNI

com 23 anos de idade. Um mês após, as plantas de eucalipto exibiram-se com folhagem perfurada

e/ou dilacerada e múltipJos cancros menores que 3 cm nos galhos e haste principal. cuja maior

rrequênce dava-se na superticie superior de órgãos horizontalizados e. nos eretos, na face voltada

para a exposição de onde veto o granizo + vento. Os cancros (=injúrias contornadas por calos;

caJos = periderme necrofilática recobrindo lenho pós-injuria) são reveladores de recuperação das

árvores, ainda que no "lenho anterior" se desenvolva flora mk:.robiana de apodr~cimento. Nas duas

espécies de pinos houve desfolha praticamente total. Onze meses depois, 16 e + de 90% das

árvores, respectivamente, apresentaram "die-beck". com média de 6,1 e õ.cm de parte apical morta,

de onde descia flora Iúnqica manchadora de madeira (L.s/od/plodl. th80bromae e um outro fungo

náo identitkado). A mortalidade foi de 1 e 0%, respectivamente.
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EPIDEMIA DA MANCHA ROSADA DO EUCALlPTO. CAUSADA POR COR170UM
SAlMONICOWR NO SUL DA BAHIA. ACELINO COUTO ALFENAS e SILVALDO FELlPE DA

SIL VEIRA (Deportamento de Fitopatologia, UFV. Viçosa. MG). Epidemy of pink di ••••• um by

COrltCI111n .salmonrcolOf' in South ofBahia.

Relata-se a ocorrência de uma epidemia de mancha rosada ou rubelose do eucalipto em

plantios clonais de 2 a 4 anos, no sul da Bahia. A doença foi coostatada a partir de setembro de 1992,

atingindo cerca de 135 talhões, sendo que destes, 44 apresentaIam incidência ligeiramente superior a

5% e sete superior a 30 Y•. A doença foi coostatada em 1402 ba. A soma das incidências em todas as

áreas afetadas atingiu o equivalente a 106,32 ba com 100"/0 de plantas doentes. Em levantamentos

realizados em janeiro, março e maio de 1993, avaliou-se a iocidêllCia da doença e os resultados foram

computados em área afetada (ba). distribuldos em cinco classes de incidência (1- O a 1%, D - 1.1 a 10

%, m - 10.1 a 20%, IV - 20.1 a 30% e V - > 30% de mores com rubelose). Nesses levantamentos,
constatou-se que a doença progrediu cerca de 28% em área total afetada de janeiro a março e cerca de

7% de março a maio. Esse aumento ocorreu principalmente nas classes D e IV, entretanto, 010 foi

observado um proporcional aumento na severidade da doença. O mais notável destas avaliações é que

a maior parte das ocorrências deram-se em uns poucos danes, sendo que, cerca de 67 % da érea total

fora plantada com um único dane. A alta suscetibilidade deste clone foi também evidenciada em um

talhão replantado com este mesmo clone, cuja maioria das árvores exibiam a doença. A partir das

últimas avaliações de 93, não se constatou progresso da epidemia. Estas observações corroboram a

afinnativa de que a rubelose é uma enfermidade importante nas áreas ou nos anos em que a
precipitação anual é bem distribulda e próxima de 2000 mm. Outro aspecto relevante observado e

diferente do encontrado na literatura é a existência de variabilidade genética intraespeclfica de

~ quanto à resistência a esta doença o que permite a seleção de genótipos resistentes para

clonagem e plantio comercial, em regiões favoráveisao patógeno.
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El'DTO DE COMPOSTOS OJtGANIcos EM POPULAÇOES DE JldtMlIDlII}ncIIa EM CULTIVOS DE

ALFACE. ItC.F. RlBElROI, E. HMIZOBUTSII. 0.0. SOBRElRAI.I.C.1t pEJtEIltA2 & L ZAMBOUMI.

(1Dcp!A>.de: FIIop.oIorja, UFV,J6l7I.ooo. Viços•. MO; 2cpAA·EMBIW'A, Depto. de: FIop.oIorja, UFV.

36S71..ooo,ViÇosa.MG). Elfect or orprjc cOQ»OdoCM, "..",." mietire' lQd OQ dte JeUuçe qopL

Os __ &op.- c••• 'ilu",,... em fotor de: pro«.çlo p1n_ cuklns oIericDla. AIáu de:

~ perdas de ••• 20% ou ••••. pod<m depr<ciIr °1"'''''' comercial. O c_ale de fitooemal6idc:. / feito

via "''"110 de cuIIuru • opIieoçlo de DCDlIIicidu,° que implica em devoçlo de ""' ••• <OIOIminaçIoambieaIaI.

Ne.se tnbolbo ..wnm.se ° efcilo de c_oSlO. ~o.: __ osto(CVC). c_~o de: fwndl(CEF) e

cuca de caf/(CCC), ou proporçk. de Ul.l:O,l: l:O.l:l; 1:O.l:2;. 1:0.".. (.oIo:.a.:c_"o) em popuIaçk.

de jI, ~ DI cuMln do a1ke CY.BIbt de vaSo. O Dkdo comdbiu·se de 4 mI cootcDdo XJOOovos e rol

",lindo em _o. de l.ll op6. °1nIlIpIooIio.
Ao _ do ciclo da cuIDn lYIIiar1m·se u _: peso ltesco da pllle a/rea(PFPA). do sistema

ncliculor(Pn). 1ÚDcr0 de pIbu(NO) e de DIUIU de ovos(NMO). Os dados f••••• submetido. I oniIise

estldstiu c:u .má compndlS pelo teste de Tukcy S,," 01 resultado. obtidos mostrvwn que 01 (~stOl

CEI' e CVC independenle. da proporçlo pennitOm siDificlilM llallliplicaçlo do D""'Óide. Dlo ob•••••

pClltDiânm obter VIloRI sir;oi&lÚYImeDU auioro. P" PFP A e PFll A cuca de Clfé reckJziu~1ÔYImeDte

todas u VII1tvdJ estudadu. Aparentemente, os compostos cvc c: CEF inOOz:i"mI tolcrtnda. pennidndo

produçlo comercial. mc:ano em preSençl de Iltu popullç6e. do ncmltóide. Sio DCce.driol tnbllbo.

complementlrc:Svisllldo avüar efeitos de CEF e CVC, com c sem reposiçlo em populaçOc:s do nemrtóidc e DI

culbn do alface. em culbvOI mb.c:qucntes. bem como o efeito da incorpOf"lÇIo prévia da cuca de ,ú~.
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PLANrAS HOSPEDEIRAS DE PHOMOPS/S PHAS/!OIJ P. SP. MERlDlONAIJS, AGENTE

CAUSAL DO CANCRO DA HASTIl DA SOJA J. PEREIRA', I. A C. do VAllJl' & W. F.

BECICER' ('Dep..."...o de Fi'op.ologia· UFV, 36.'71-000, Viç •••• MO; 'UAClRIfElt Exp. de

Coçador, C.P. 591, 89.500-000, Coçador, se). Hoào Df PIto!!tOplU ph<uooli f. "". _riái<"1D1U

cauuJ •••••• of soybean Item cwor.

Oito espécies de pl1llÚS pertencedes à família Fabaceae - Crotalaria strkua. C.

_lUta, C. ~IU, C. }li_a, CaJa-z cajtut (sIIan<kI), Canmoa/iaOMj<»wwZ tfoijio-
de-porco), CllIIO'fCl/ia gladtata e MMCIIIta ilUIniMa (rwcuna preta) - fcnm inoculadas com

P. pltaMDli f. sp. _riáimtali.r (Ppm) pan verificar se poderiam ou não •••. hospedeiras do

patógeno. A inoculação foi pelo método do palito e u pl •••.••• fonun maráidas om câmara de

nevoeiro por 48 hons. A cuhivar de soja UFV·IO foi utilizada como testerrunha.

Decorrido. 30 di •• da iooculaçio. o patógeno cauaou a morte das plantas de lOja, RIU nio

foram observados sirâomu ou sinais da doença nu outras espécies após 40 roas. <pJando

crUo fonun lIIT1II1Cadas e submetidas à técnica do para",at para verificar a ocorrência de

infecçio latotú. Foram observados inúmeros picnidios com abundante proôJção de a·
conídios nu hastes das plllJUs, com excessio de C. }111'fI)tIQ, que não se apresertou

infcctada por Ppm. e de mucuna preta, na qual foram cncortrados pouquíssimos picnídios.

Procedeu-se o isolamento do patógeno em BDA • partir das hast.. infeciadas e a

inoculaçlo em soja destes isolados, para comprovaçAo da patogenicidade,
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