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Influência da temperatura e do período de molhamento na infecção de bagas de uva
por Glomerella cingulata

Paula Guerra Schenato
1
; Daniela Minozzo

2
; Rodrigo De Nardin

2
; Lucas da Ressureição Garrido

3
;

Flávio Bello Fiallho
3

A podridão da uva madura, causada pelo fungo Glomerella cingulata, ataca uvas maduras ou em fase de
maturação podendo continuar a causar danos mesmo após a colheita. Nos últimos anos, a incidência desta
doença na Serra Gaúcha tem aumentado e causado perdas expressivas na produção de uva para
processamento. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura e do molhamento foliar
sobre a infecção de bagas de uva por G. cingulata. O trabalho foi realizado em ambiente controlado no
Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Uva e Vinho. Bagas de uvas da cultivar Rubi foram desinfestadas e
inoculadas por imersão em suspensão conidial (10

6
 conídios.mL

-1
) de G. cingulata por cinco minutos.

A incubação foi feita em câmara úmida, no escuro, com quatro temperaturas: 16, 20, 24 e 28°C, e seis
períodos de molhamento: 4, 8 12, 16, 24 e 48 h. Após cada período, trinta bagas foram secadas gentilmente
com ar forçado frio e mantidas em câmara seca por seis dias, à temperatura ambiente. Após esta incubação,
as bagas foram novamente transferidas para câmara úmida onde foram mantidas por dois dias. O experimento
seguiu delineamento inteiramente casualizado e foi realizado duas vezes. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise de regressão. Foi observado que tanto o aumento da temperatura quanto do período de
molhamento contribuíram para o aumento da infecção de bagas. A combinação que mais favoreceu a infecção
foi a de 24°C e 24 h de molhamento, onde a incidênc ia atingiu 32%. E a que menos favoreceu, foi 20°C e  4 h,
com incidência de 3%. Estes resultados vêm explicar, em parte, as altas incidências desta doença na fase de
maturação da uva.

Palavras-chave: podridão da uva madura; Colletotrichum gloeosporioides; ripe rot; doença; epidemiologia.
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Número de cistos pérola-da-terra Eurhizococcus brasiliensis (Hempel in Wille)
(Homoptera: Margarodidae) em três estratos de profundidade do sistema radicular de

videiras submetidas a diferentes tratamentos

Edegar L. Peruzzo
1
; Marcelo Lopes da Silva

1
; Eduardo R. Hickel

2

Os métodos usados para o controle da pérola-da-terra não têm apresentado eficiência satisfatória. Embora
possam não causar redução no número de cistos, podem modificar algum aspecto ecológico do inseto.
O presente trabalho teve como objetivo observar se algumas práticas agrícolas interferem na distribuição dos
cistos de pérola-da-terra em diferentes estratos de profundidade do sistema radicular. O trabalho foi conduzido
nos anos de 2007 e 2008, em um vinhedo em plena produção com Paulsen 1103 enxertado com Cabernet
Sauvignon. Os tratamentos foram: a) cobertura do solo nas fileiras com plástico preto; b) uso de esterco de
suíno líquido em três aplicações nas fileiras (10.000 L/ha); c) aplicação foliar de molibdato de sódio e Orgasol
AM em sete aplicações em intervalos de 18 dias (150 g + 300 mL/ha); d) aplicação no solo de thiametoxam
(1.100 g.i.a/ha; e e) testemunha. O parâmetro estudado foi o número de cistos por fração de profundidade do
sistema radicular (0-20 cm; 20-40 cm; 40-60 cm). No experimento de 2007, o tratamento de cobertura plástica
no solo (a) teve um maior número de cistos em relação aos tratamentos  b,  c  e  d, no estrato de 0-20 cm.
No ano de 2008, a cobertura plástica do solo proporcionou um maior número de cistos na fração de 0-20 cm do
que os outros tratamentos e a testemunha. Não houve qualquer influência dos tratamentos no número de cistos
em estratos de profundidade superiores a 20 cm nos dois anos.

Palavras-chave: praga de solo; distribuição; viticultura.
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