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A espécie Pbaseolus 1tnatus apresenta características fisiológicas fa~
ráveis para cruzarrerrtosinterespecificos com o feijoeiro quanto à rraximização
uso de nitrato e fixação sirobiótica de N2.Buscou-se determinar valores ót!
de pH,tercperatura,tenp:>de reação e concentração de substrato (ID"3)
atividade de Redutase de Nitrato ,através do nétodo "in vivo", visando
ar a reação de segnentos de folhas cotiledonares de P.ltnatus

para
~

e P.vulgarls ,

tidos de plantas cultivadas em casa de vegetação.As faixas de valores ót
atividade de Redutase de Nitrato para pH,tercperatura,tenp:>de reação e CO!!
tração de substrato,foram respectivamente:P.lunatus=pH

7,5-10,O;30-4~C;1!

ar entre 0-60 min; saturação a 160rrM.P.vulgarls=pH 7,5-9,5; 20- 300C;
tre 0-60 min;saturação a l20rrM.Tecidos de folhas de P.vulgarls foram

linear
mais

iveis à elevação de tercperatura e concentração de IDa no rreio de reação.
----------* Trabalho sum.encionado pelo CM'q.
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Pueraria
phaseo10ides
ou kudzu tropical
(Leguminosae),
vem
sendo empregada
como cultura
de cobertura
e forrageira
em regiões tropicais,
apresentando,
todavia,
grande potencial
de utilização em áreas localizadas
fora destas
regiões,
onde a disponi~
bi1idade
água no solo em algumas
épocas do ano é inferior
àquela
verificada
nos locais
tradicionalmente
empregados
para o cultivo.
Neste trabalho,
procurou-se
observar
o efeito da redução
na disponibilidade
de água no solo sobre alguns dos aspectos
fisio16gicos de ~. phaseo10ides.
Redução
no conteúdo
de água do solo
para 50% da capacidade
máxima
de retenção
mostrou-se
associada
a um aumento
na refistência
fo1iar à difusão
de vapor de água de
1,8 para 4,2 s.cm- • O conteúdo
relativo
de água da folha foi re
duzido
de 95 para 78%. A diferença
entre a t~peratura
fo1iar e
a temperatura
do ar elevou-se
de O ,_1 para 2, 2 C, enquanto
que a
atividade
da redutase
de nitrato
reduziu-se
em 35%. Ap6s a reirrigação,
observou-se
rápida recuperação
das plantas
submetidas
ao estresse
hídrico.

