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o estado de Santa Catarina e 0 segundo maior produtor
nacional de quiui (Actinidia deliciosa A. Chev.). 0 quiui e
originario da China e cultivado na regiao Sui do Brasil em locais
de clima temperado, com media a alta necessidade em frio.
Amostras de quiui foram coletadas em Sao Joaquim, SC,
apresentando murcha, clorose e escurecimento do lenho, com
suspeita de infecyao de Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted.
No po mar, verificou-se distribuiyao da doenya em focos. No
laborat6rio de Fitopatologia da Embrapa Uva e Vinho, ramos
doentes foram submetidos a camara umida por 7 dias e, em
seguida, observados em lupa. Com 0 auxilio de um bisturi,
peritecios foram examinados em microsc6pio 6tico. Parale-
lamente, realizou-se 0 isolamento pel a deposiyao de tecidos
infectados entre discos de cenoura (metodo "sanduiche").
Observaram-se peritecios apresentando exsudayao de massa
de asc6sporos de colorayao creme e consistencia gelatinosa.
Ap6s 0 crescimento nas iscas de cenoura, 0 fungo foi isolado em
meio de cultua BOA. Com base nas caracterfsticas morfol6gicas,
o agente etiol6gico foi identificado como C. fimbriata. Essa
doenya ja havia side relatada causando prejuizos em pomares
localizados em Farroupilha, RS. Esse pat6geno tem grande
potencial de dano, pois e facilmente disseminado,
principal mente por ferramentas utilizadas no pomar. Entre as
medidas de controle recomenda-se erradicar plantas atacadas.
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A mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus, Diptera: tephritidae)
e praga primaria na fruticultura de clima temperado e causa
perdas expressivas de frutos. Este trabalho objetivou testar 0

efeito de substancias naturais sobre a mosca-das-frutas. 0
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 20
repetiyoes e seis tratamentos: 61eo de limoneno 2%; 61eo de
andiroba 2%; argila 7%; Azadiractina 2,5%: Supracid 400CE
0,1%; agua pura como testemunha. Frutos de pera, cv.
William's, foram imersos em 500ml das soluyoes por 15
segundos, secos a temperatura ambiente e individualizados em
potes de 750ml. Cad a fruto foi oferecido a dois casais de 14 e 20
dias de idade durante 48 horas. Ap6s esse periodo, as moscas
foram retiradas e avaliou-se 0 numero de adultos mortos e 0

numero de ovos postos na superffcie dos frutos. Ap6s 25 dias de
incubayao dos frutos, avaliou-se 0 numero de larvas e pupas. Os
dados foram submetidos ao teste de Dunnett a 5%. 0 numero de
ovos depositados na superficie dos frutos nao diferiu entre os
tratamentos. A mortalidade de adultos foi significativamente
maior nos frutos tratados com 61eo de andiroba e Supracid
400CE (1 e 3,65), quando comparada com a testemunha, assim
como 0 numero de larvas (0,1 e 0) e pupas (0 e 0)
respectivamente. Observou-se 0 efeito dos tratamentos Supracid
400CE e 61eo de andiroba sobre adultos de A. fraterculus com
modos de ayao distintos: 0 primeiro como inseticida e 0 segundo
com suposta ayao repelente.
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Uma pequena fruta com grandes potencialidades e a fisale
(Physalis peruviana L.), de cicio curto e possibilidade de alto
retorno econ6mico. A fenologia e uma ferramenta para a
determinayao do cicio biol6gico das plantas. 0 objetivo do
trabalho foi avaliar a taxa de crescimento e 0 cicio
reprodutivo das plantas de fisale em ambiente protegido e em
campo. 0 experimento foi realizado na Universidade do
Estado de Santa Catarina, em Lages, SC. Os tratamentos
constituiram-se na produyao de fisale em ambiente protegido
e em campo. Avaliou-se 0 desenvolvimento dos botoes florais
ate a frutificayao efetiva na safra 2008/09, e semanalmente
foram feitas medidas de diametro e comprimento de 3 bot6es
florais por repetiyao. 0 delineamento experimental foi 0

inteiramente casualizado, com dez repetiyoes, e analise pelo
teste de Tukey a 5%. Para os diferentes periodos de
avaliayao, foi feita a analise de regressao. 0 diametro e 0

comprimento dos botoes florais nao apresentaram diferen9a
significativa. A relayao diametro/comprimento do botao floral
em ambiente protegido apresentou comportamento linear
crescente, e em campo 0 crescimento teve ponto de maximo
aos 2,5 dias, com incremento semanal de O,17mm. 0 cicio
reprodutivo das plantas em ambiente protegido teve media de
86,3 dias e a campo, 90 dias. 0 cultivo de planta de Physalis
peruviana em ambiente protegido apresentou um
desenvolvimento uniforme ate colheita, e plantas cultivadas
em campo tem cicio reprodutivo maior.
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o periodo de dormencia das plantas temperadas se caracteriza
por elas perderem suas folhas e diminuirem seu metabolismo.
Produtos quimicos como a cianamida hidrogenada sac utilizados
para uniformizar 0 inicio das brotayoes. No entanto, por ser uma
substancia t6xica a saude, alternativas vem sendo estudadas,
como a aplicayao de 61eo mineral e extrato de alho. 0 objetivo
do trabalho foi testar a eficiencia de diferentes formulayoes para
a quebra de dormencia na cultura da pereira William's (Pyrus
comunis). 0 experimento foi conduzido na Universidade
Estadual do Centro-Oeste do Parana, Departamento de
Agronomia, Setor de Fruticultura. As aplicayoes foram realizadas
quando as gemas se encontravam no estadio fenol6gico
considerado "gema inchada". Os tratamentos utilizados foram:
T1 - Testemunha; T2 - a 61eo mineral (OM) 4%; T3 - OM 4% +
extrato de alho (EA) 3%; T4 - OM 4% + EA 6%; T5 - Dormex 2%
+ OM 4%. Os dados foram submetidos a analise de variancia e
as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. As medias de brotayoes obtidas nos tratamentos
foram: T1: 0%; T2: 12,35%; T3: 15,7%; T4: 10,49% e T5: 58,4%.
Os tratamentos 2, 3 e 4 nao diferiram entre si, porem 0

tratamento 5 apresentou diferenya estatfstica dos demais,
Concluimos que 0 T5 apresenta 0 melhor resultado e que novos
estudos devem ser realizados para que sejam obtidas
alternativas ao usa da cianamida hidrogenada.
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