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Uma nova doen~a do arroz de sequeiro denominada "Falsas g~ 

lhas das ralzes" constatada nos campos experimentais do Centro N~ 
cional de Arroz e Feijio, em Goiinia, em 1983, e em amostras de 
arroz recebidas de fazendas do Estado de Goias, Mato Grosso do 
Sul e Minas Gerais. A doen~a manifesta-se em geral na epoca chuvQ 
sa, nos meses de janeiro a mar~o, desde a fase de perfilhamento 
do arroz. Os sintomas externos nas plantas aparecem apos 0 fungo 
invadir as ralzes e crescer adequadamente na superflcie do solo. 

Os sintomas tlpicos da doen~a consistem de agregados de solo 
e fungo, em forma de gal has nas ralzes. As gal has sao globulosas 
e irregulares, com tamanho variando de 2 a 10mm, fracamente lig~ 

das ao redor das ralzes, soltando-se com facilidade. A superflcie 
das galhas e dura, quando seca, parecendo bolas de terra, muitas 

vezes cobertas de micelio. Sao facilmente derretidas com agua. A 

lavagem das galhas, com a~ua revelam a~regados de micelio de fu~ 

go de cor branca ou levemente rosa. Comumente observa-se no cam 
po, 0 crescimento do micelio branco na suoerflcie do solo e ao 
redor da base dos colmos das plantas afetadas. Os a~regados de mi 
celio sao grossos e progridem rapidamente com a umidade do solo. 
Os sintomas externos na planta consistem no retardamento do cre~ 

cimento e do perfilhamento. As plantas afetadas na fase de perfi 
lhamento maximo ou emborrachamento morrem, deixando reboleiras 
nos campos afetados. As plantas levemente afetadas mostram panl 
culas pequenas e espiguetas vazias. 

Os isolamentos do fungo associado as galhas, ralzes e da s~ 

perflcie do solo resultaram em cultura pura de Thanatephorus ~ 
cumeris (Frankl Donk. Entretanto, 0 estagio micelico de Rhizocto 
ni a sol ani Kuehn nao foi observado nas amostras de ralzes de 

plantas infectadas. Os testes de patogenicidade de fungo estao em 

andamento. 
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