
No caso de plantas de pequeno
porte (arroz, feijao, algodao, mudas
etc)" sempre que possivel coletar a
planta inteira;

Caso a doenc;a mostre-se
localizada com manchas clor6ticas e
necr6ticas, pode-se coletar os 6rgaos
da planta atacada, como caule, folhas
e/ou ramos individuais.
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• Instruc;oes para coleta e envio de
folhas e pequenas plantas herbaceas

para diagnose Fitopatol6gica

Em condic;:oes de t
prensa deve ficar a sombra, e
ventilado. Nunca deixa-Ia sob 0 S8
Em condic;:oes de tempo umido,
pode-se recorrer a secagem artificial,
durante a qual a temperatura nao deve
ultrapassar 30-40 °C. Quando a
amostra e muito suculenta, os jornais
logo ficam molhados, devendo ser
trocados quantas vezes forem
necessarias.

o material estara devidamente
seco, quando as folhas se quebrarem
ao serem dobradas. As amostras
podem ser enviadas em caixas de
papelao ou envelope, entre folhas de
cartolinas ou outro material firme, para
nao serem danificadas.

Nos casos em que as amostras
se constituem de plantas apresentando
manchas e les6es nas folhas e ramos
herbaceos causadas por fungos e
bacterias, a prensagem e secagem
devem ser usadas.

As amostras devem ser recolhidas
e, chegar ainda frescas ao

laborat6rio, para que se possa realizar
um exame preciso. Entretanto, isso
nem sempre e posslvel. Para que as
amostras nao ressequem ou se
deteriorem desde 0 local da coleta ate
o laborat6rio, dificultando ou
inviabilizando 0 dign6stico, alguns
cuidados sac necessarios.

As amostras devem ser colocadas
entre folhas umedecidas de papel
jomal, com agua gelada de prefen9ncia,
dentro de sacos plasticos nao furados.
As amostras herbaceas devem ser
enviadas, preferencialmente, em caixa
de isopor contendo, se posslvel, alguns
pedac;os de gelo suficiente apenas para
resfriar a amostra. Caso precise
esperar um certo tempo para enviar
as amostras, essas devem ser
colocadas na geladeira, nunca no
congelador, ja embaladas para envio,
o que aumentara seu tempo de
conservaC;ao.

As amostras frescas devem ser
enviadas em sacos de papel fechados.
No caso de se ter apenas sacos de
plastico, estes poderao ser utilizados,
fazendo-se diversos oritrcios pequenos
para evitar acumulo de umidade, em
seu interior, a qual favorece 0

desenvolvimento de organismos
sapr6fitas, alterando os sintomas da
doenc;a e dificultando 0 diagn6stico.
Em regi6es de clima quente como 0

PiauI, recomenda-se transportar as
amostras dentro de caixas de isopor,
quando posslvel.

Aconselha-se efetuar a
prensagem e secagem das amostras
logo ap6s a coleta sobre um suporte
lisa, que pode ser uma tabua de
compensado com cerca de 30x40 cm.
Colocar as amostras entre duas
camadas de quatro folhas de papel
jomal fazendo uma pilha e cuidando
para que nao dobre, rasgue ou enrugue
e que nao fiquem sobrepostas.
Posteiormente, coloca-se sobre a pilha
feita pesos para compriml-Ia
fortemente.


