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DE '

Ruth Linda Benchimol , Fernando Carneiro de Atbuaueraue"

e Risaldo Muniz do Nescimento"

Com o objetivo de estudar alguns aspectos biológicos de

CrinipEllis pErniciosa, agente causal da vassoura-de-bruxa do

cupuaçuzeiro, foram feitas observações de campo em plantas de

cupuaçuzeiro não-enxertadas, com sete anos de idade, em plantio

semi-sombreado, no período junho/1991 a abríl/1994, no Campo

Experimental da Embrapa-CPA TU, em Belém,PA. Vassouras

vegetativas emitidas na primeira semana de cada mês do ano, em

cinco plantas, foram marcadas e acompanhadas, registrando-se os

seguintes parâmetros: (a) n9.de vassouras vegetativas emitidas; (b)

duração das vassouras no estádio verde e período de secamento;

(c) comprimento das vassouras; (d) período pré-frutificativo; (e)

produção de basidiocarpos. De um modo geral, a maior emissão

de vassouras vegetativas foi sempre concentrada no segundo

semestre do ano. Nos dois primeiros anos de observação, o

número de vassouras emitidas aumentou progressivamente de

junho a agosto, porém, no terceiro ano, esse aumento foi

observado de maio a julho. Houve emissão de vassouras em quase

todos os meses do ano, com exceção de janeiro, novembro e

dezembro/1992 e janeiro e fevereiro/1994. O comprimento das

vassouras variou entre 10 e 61 em, médias obtidas nos meses de

março/1993 e abril/92, respectivamente. As vassouras

permaneceram verdes por 27,8 dias, no mínimo, e por 67,5 dias,

no máximo. O secamento foi rápido, da base para o ápice, e durou

três dias, no mínimo, e 13 dias, no máximo. As vassouras

começaram a produzir basidiocarpos após um período é-

frutificativo mínimo de 73 dias e máximo de 347 dias. A produção

de basidiocarpos foi computada a partir de maio/1992,

observando-se picos no mês de junho, em 1992 e em 1993. Não

foi observada produção de basidiocarpos em novembro-

dezembro/1992, fevereiro-março-abril/1993 e fevereiro/1994,

épocas com precipitação pluviométrica muito baixa ou muito

elevada.
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