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raizamento e plantio nos vasos.
A ﬁm de evitar eslas inoonveniéneias, foi desenvolvido um novo método com algumas
adaptaeoes do método de Lozano e Wholey.
_
_
Nesta novo método, as ramas sio selecionadaa das plantas parcralmente afetadas, eliminando-se as partes com sintomas visiveis da doenea. As ramas sio oortadas em secooes de 4 a
5 crn, com l a 2 gemas, sendo tratadas em soluoio de hipoclorito a 1% durante 2 a 3 minutos, e plantadas verticslmente em vasos plasticos e oobertas até ao nfvel do solo. Deaois de
hem molhadas, sio cobertas com 2 a 3 folhas de jornal e com leneol plastico branco. pos a
germinagﬁo ('7 a 10 dias depois) sao retiradas as ooberturas e as plantas levadas para a casa de
vegetaqao ou telado coherto. Nests abrigo sao observadas durante 2 meses, ellmmando-se as
plantas doentes on suspeitas.
A irrigaqao deve ser feita com cuidado para evitar as salpicaduras de uma plants a outra. Em nenhuma hipotese deve faltar aguas as plantas durante este perfodo, a ﬁm deevitar
o fenbmeno de compartirnentalizaqﬁo das bactérias nos tecidos ligniﬁcados do xilema.
Depois de 2 meses, as plantas rernanescentes, sem sintornas sao consicleradas livres do
bacteriose e podem ser levadas ao campo.
0 método apresenta as seguintes vantagens: a) 6 mais eficiente para detectar as plantas
oontaminadas; b) as possibilidades de contaminaeio das plantas durante as operaqoes sao
minirnas, porque executando-se 0 plantio das manivas, n50 ha manipulaoio direta das plantas; c) as operaeoes envolviclas neste método sao mais simples e faoeis de ser executadas; d)
obtém-se as mudas sadlas em menos de 3 meses.
78. DOENC AS BACTERIANAS D0 FEIJOEIRO E DA SOJA N0 DISTRITO FEDERAL.
A. Talcatsu, Laurinete C. Moreira 84 J. Daniels (Dept. Biol. Veg., Univ. Brasilia, Brasﬂia,DF).
Bacterial diseases of bean and soybean in the Federal District of Brazil.
Com a introdueio de grande ndmero de variedades de feijoeiro e soja para os trabalhos
de pesquisa no Distrito Federal, tem-se observado com frequéncia a ocorréncia das seguintes
bacteriases: crestamento bacteriano do feijoeiro causado por Xanthomonas phaseoli, pdstula
baoteriana de soja causada por Xanthomonas phaseoll var. sojensis e crestamento bacteriano
da soja causaclo por Pseudomonaa glycinea. Embora ainda niio exiatam dados a respeito das
perdas eausadas por estas doenqas no Distrito Federal, aparentemente os danos sio consideraveis, quer pelas lesoes nas folhas, quer pelo desfolhamento precoce.
Com 0 crestarnento bacteriano do feijoeiro observou-se que plantas vizinhas, num raio
dc 2 a 5 metros, de plantas originadas de sementes infectadas, fioavam totalmente daniﬁcadas até o periodo de formagao das vagens.
A ocorréneia destas bacterioses em feijao e soja constitui entrave nas pesquisas com estas culturas no Distrito Federal e, futuramente, com maior lncremento da agriculture na regiao poderao causar grandes perdas aos agricultores.
79. EPIFITIA DE PODRIDAO DA RAIZ DA SOJA CAUSADA POR RI-IIZOCTONIA SOLANI KUHN N0 EST. PARANA. J. T. Yorinori (Centre Nac. Pesq. Soja/EMBRAPA, Londrina, PR). Root rot epidemic of soybeans caused by Rhizoctonia solanl in the state of Parana, Brazil.
O presente trabalho trata de identiflcaeio do agente causal da podridﬁo da raiz ou
morte em reboleira da soja no Estado do Parana e da variaeio morfologica e patologica desse
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