
FJTÃSSIO X Thanatiepharue cuaumetri e: I - EFEITOS DO P.oTÃSS 1.0 S.oBRE C DESFNV.oLVlMENTO

"IN VITR.o" no Thanatiepharue cuci.mer-ie (Frank) "üonk, AGENTE CAUSAL-nA "MANCHA AREOLAM

DA SERINGUEIRA - tHevea spp). Leoncio Gon-çalve~ Dutra- e Luadir Gasparotto. EMBRAPA - _E~

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/CNPSD-Centro Nacional de Pesquisa de Seri~

gueira e Dendê: Manaus.

A Ilmancha areolada" da seringueira vem provocando prejuízos c.r es cen t es ã cult~

r a na Amazônia, pr i.nc í.pa Iment e em viveiros e jardins clonais, após a expansão de pla~

tios racionais na região. Até ~·roomento, o único c;ontrole"ut:'ilizado é o químico,porem

com grandes despesas. O objetivo. deste trabalho foi o de .levantar a possibilidade de
um cut ro método que poderia ..diminuír os custos do quí.mico. Assim, após revisar a Li t e

ratura existente, ~ntou-se expe~imentos em condições de laboratório (placas de "P~

tri") nas quais se empregou níveis c,,:escentes de potássio (O a 4% de K) e mediu-se o

desenvolvime~to da colônia de Thanatephorus.

Nas condições em qu~os experimentos foram conduzidos, pode-se concluir que:

a) embora o potássio sozinho não resolva o problema, ele pode se tornar um bom

auxilio ao controle quimico;

b) com cerca de 2,95% de po~ãssio no meio (ínformação inicial) e possível dimi

nuir o desenvolvimento da colônia do fungo.

(Trabalho realizado com recursos financeiros do Convê~io EMBRAPA/SUDHEVEA).

P.oTÃSSIO X Thanat.ephorus cucumer-i s : II - -EFEITOS DE DIFERENTES F.oNTES DE P.oTÃSSI.o SQ

BRE C DESEI'V.oLVIMENT.o DO Tbanatiephorue cucume;'is (F'r ank) Donk, AGÉNTE CAUSAL DA "MAN

CHAAREOLADA"DASERINGUEIRA(Hevea spp) , Leoncio Gonçalves Dl'.tra e Luadir Gasparotto

EMBRAPA-EmpresaBrasileira de, pe~5~"is~ Agropecuãria/CNPSn-Centro Nacional de Pesquisa

de Seringueira p Dendê. Manaus.

Após ter-se ver i.f icedo que o pot as s io tinha condições de controlar o T. cucwne -

ris em condições d~ Labor a tor í.o-, doença esta que vem assumindo enorme importância no

cont~xto da produção de serin~ueira na Amazônia, partiu-~e para um segundo trabalho

de comparações entre diferentes fontes do nutriente, fontes estas normalment~ encon

t r adas no comércio de Lnsumos agt-o pecuar í os da região:" o cloreto (utilizado inicial -

mente) e o sulfato:

Nas condições em que. o t r aba Ihc foi conduzido, pode-se concluir que":

a) o sulfato" alem do cloreto já testado, t ambempode ser utilizado numa pos si

vel interação com defensivos f i t.oquImí cos no controle do T. cucumer-i s ;

b) entretanto, o cloreto mostrou-se mais efetivo que o sulfato neste controle.

(Trabalho re~lizado com recurso,s finançeiros do Convênio EMBRAPA/SUDHEVEA).
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