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~OOO PARAProPAGAÇPJ:jCE CULTIVARESCE PIMENTA-m~EII'DATRA~StE: ESTACASSADIAS.

F .C. Albuquerque & M.L. R. Quarta (CPATU/EMEflAPA- 66.000, Belém - Ptlré). Method of orope.-
gation black pepper ClJltivars by healthy cuttings.

A propagação da pimenta-dO-reino, visando sua. exploração comercial, á feita, por B~

taquia. Pelo método tradicional, as estacas são obtidas de áreas destinadas à produção de
pimenta. Nessa~ condições o matarial de propagação tem funcionado como veículo dissemina -
dor de patégenos importantes oomoo Fusarium solani f. sp. ~ e o vírus do mosaico dO
pepino. A grande extensão cas áreas cultivada~ se constituidO no principal Obstáculo'
que dificulta obter maior segurança na seleção de estacas sadias. No métodO ora proposto ,
as pimenteiras são cultivams em canteiros com espaçamento reduzido 20X20 em, fertilização
pesada, aplic:aái em sulcos da comprimento variável com 0,5 m de largura, 0,4 m de profun~
dade, e pulverizadaS, frequentemente, com defensivos visandO protege-las contra infecções'
dos patógenos Fusarium 5O~ni r, sp , ~, Phytophthora palmivora, ~hanathephorus .:
cucumeris e ataque de pulgoes. As estacas sao retirams de partes herbaceas, o que possl.b~
Uta maior segurança na propagação de material sadio. Além disso procede-se o tratamento'
das estacas, antes do plantio em solo fertilizadO, esterilizado li! distribuído em saquinhos
plásticos. Em canteiros de 25 ~, em oito meses foram coletaáis, em média, 830 estacas da
cultivar Guajarina 496 da Sragantina e 443 da Cingapura, quantidades equivalentes às que
podB'llser obtidas em área da 250 m2 pelo método tradicional.
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T~CNICA DE ISOLAMENTO DE CERATOCYSTIS FIMBRIATA, FUNGO CAUSADOR DE MURCHA EM
CROTALARTA JUNCEA. ABRAMO F9, J. (Seção de Melhoramento, IAA!PLANALSUCAR,
Caixa Postal 153, 13.600 - Araras-SP). Technique of isolation o f CeJta.J.OClj.6W
6imb~iata, the causal agent of wilt in C~otala~ia juncea.

A cultura da cana-de-açúcar tem-se expandido para áreas de solos pobres em nutrientes
e depauperados. Essencialmente nesses casos, o cuidado com a reposição de matéria orgânica
deve ser preocupação primordial. Uma das técnicas para tal intento seria o plantio e incor
poração de adubo verde. Entre os fatores que limitam a adoção desta prática estão a difT
culdade de produção de sementes e uma moléstia, murcha da C~o~, causada por C~õ
Clj.6ti.66imb~, que tem ocorrido com frequência nas regiões de piracicaba e Noroeste dõ
Estado de são Paulo, áreas de maior cultivo da mesma. Embora nos compêndios seja menciona-
da a murcha cama a doença mais séria da C~otal~, os patologistas têm dificuldade em iso
lar e relacionar C. 6imb~ata com plantas afetadas, devido ã ocorrência simultânea de oü
tros fungos nas plantas afetadas.

Em meio de cultura BDA foram realizados vários isolamentos de partes diferentes
planta com sintomas: da casca, do xilema e da medula. Os isolados predominantes foram
~ monili6o~e, F. equi.6etie C~OClj.6ti.6 6imb~, respectivamente naquelas três
tes da planta.

Estabelecendo-se culturas puras dos três microorganismos foram realizados testes de
patogenicidade em C. juncea comum. Em vasos de argila contendo solo esterilizado plantou-
se 3 sementes com 5 repetições. Apãs 15 dias colocou-se 150 ml de suspensão dos fungos no
solo. Em outro teste inoculou-se por meio de seringa 0,1 ml de suspensão de esporos no cau
le das plantas. Nos vasos testemunhas colocou-se iguais quantidades de água esterilizada7
no solo ou no caule. Cinco dias apãs a inoculação houve murcha e morte das plantas inocula
das no caule COm C. 6imb~ mas não naquelas inoculadas com F. monili6o~e e F. equi.6et2:
e tampouco nas testemunhas. Idêntico fato ocorreu 20 dias depois no ensaio de inoculação
no solo.

O estudo mostrou, portanto, que C. 6imb~ é realmente causador de murcha da ~ota
~ em nosso meio e que ~ara seu isolamento deve-se utilizar a med~la de plantas afetã
das, enquanto que as espécLes de FU.6~, fungo que com maior frequencia cresce nas tentã
tivas de isolamento, não são patogênicas.
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