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OCORRÊNCIA DE VÍRUS NI MOSAICO DO PEPINO EM CAUPE, NO ESTADO DO 

PIAUÍ 

1ING TIEN EIN 1 , ANTONIO APOLIANO DOS SANTO(;) 
	

MILT0 OSCU MUROZ2  

Na tentativa de reproduzir os sintomas de mosaico doura 

do em plantas de caupi, através de inoculação mecânica, um vírus 

foi isolado de uma planta da cultivar 'Aparecido' com sintomasde 

mosaico dourado, coletada no campo experimenta] da Unidade& Exe 

clicão de Pesquisa de Âmbito Estadual(UEPAL) de Tcresina, Piauí. 

Através de inoculação mecânica. o vírus infetou 	todas 

as 11 espécies e cultivares de plantas testadas, i.e. caupi 	'Se 

rid6', 'Pendanga' e 'CNC 0134', feijão (Pitet'seoews va/gatí,$) 'Man 

veiga' e 'Jato', guardião (Mefothtía gaminen4a), Ni.cotaluz nu 

tira, N. tabacum 'Turkish', N. debney.i, cherlopoctivon guíkwa eC.amahantí. 

cotet. NO caupi 'Seridõ', o vitus induziu anéis concêntricos e 

"une pattern", tanto nas folhas inoculadas como nas não inocula 

das. 

Exame feito, através de microsc6pio eletrônico revelou 

a presença de partículas isométricas de aproximadamente 25 mm de 

diâmetro nas preparações de "leaf dip" de folha do caupi 'SeTid6' 

infetado. 

Nos testes sorolOgicos, através da técnica de dupla di 

fusão em agar gel, o suco extraído de folha do caupi 'Serid6' in 

fetado Formou uma linha nítida de precipitação com o anti-soro pa 

ra o vírus do mosaico do pepino (VMP),mas não com os anti-soros 

para 26 vírus isométricos, incluindo o vírus do mosaico 	severo 

do caupi. 

Baseado nestes dados, o vírus foi identificado como um 

isolado do VMP. Este vírus jã foi encontrado anteriormente 	em 

1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Caixa Postal, 153081 - 70910 BRASÍLIA, DF. 

2EMBRAPA/UEPAE de Teresina, Av. Duque de Caxias 5650 - 	Caixa 

Postal 01 - 64000 TERESINA, PI. 
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caupi, no Brasil Central (Lin et al., 1981. Fitopatologia Brasi 

leira 6:193-203), porém este é o primeiro relato deste vírus no 

Estado do Piauí. Através de sintomatologia no caupi 'Seridó', o 

isolado do Piauí foi diferente do isolado do Brasil Central. Es 

tudos estão em andamento para comparar os dois isolados a respei 

to de suas propriedades biológicas e sorolOgicas. 

* * * 

SDSCPPT1BIL1DADE DE CULTIVARES DE CAUP1 Vígnn unguírueata 	(L.) 

WALP. AO  NEMATÕIDE FORMADOR DE GALHAS,Metoídogyne javanica (Trenb, 

1885) Chitwood, 1949 

RAV, DATT SHARMA I  

Vinte e seis cultivares de canpi foram avaliadas 	69 

dias após 	inoculação com 4.786 ovos/planta/kg de solo. em ca 

sa de vegetação, visando ã identificação de possíveis fontes de 

resistência ao nematóide formador de galhas,Meeoídogyme javanica 

(frenb, 1885) Chitwood, 1949. As cultivares foram avaliadas,ado 

tando-se uma escala (0-5) baseada no numero de galhas e ootecas 

por sistema radicular e percentual de redução na altura e no pe 

so das plantas inoculadas, em comparação com a testemunha e a po 

pulação final no solo e na raiz. Os índices de galhas e ootecas 

foram 5 para todas as cultivares, mas a redução na altura, peso 

seco do caule, peso do grão e fator de multiplicação dos nematói 

des variaram entre si. As cultivares CNCx 36-5E, 	CNC 	0434 

(3377), CNCx 24-016E, VITA 3 e VITA 7 comportaram-se como tole 

rantes ao M.javaníca e as demais 21 cultivares (Seridó, 

40 dias, VITA 6, IPA 208, TVx 1836-015J, TVX 1836-015J, IPA 258, IPA 1037, 

4R 0267-1F, CNCx 24-015E, IPEAN V 69-S252, CNC 0465, R-F 1000, IPA 	090, 

CNCx 27-2E e Pendanga) como altamente suscetíveis. 
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