
007 AVALIAÇÃO DA EFICI~NCIA DE M~TODOS DE CONTROLE T~RMICO DE Xa.!:!

thornOl1a.ó c em o e e tILi...ó p v . c.ampe..ó_tlLi..6 EM SEMENTES DE COUVE E SUA

INFLU~NCIA NA GERMINAÇÃO. SELMA C.C. de H. TAVARES & ROSA L.

R. NARIANO {De p , de Agronomia da UFRPE - Área de Fitossanida-

de, Dois Irmãos 52071 Recife PE) Evaluation ai the eficiency

of terrnic contraI methods for Xanthomona.ó c.a.mpe.ótlti...ó pv. cam-

pe.ó.tILi...ó in kale seeds and, its influence in germination.

Foram utilizadas sementes comerci-
ais de couve Manteiga Leg It ima-Pe -Al t o , importadas da Dinamarca e distri-

buídas em Pernambuco pela Vigoragro, nas quais foi detectada uma infecção

natural de Xtln-dtomM1M c.ampe6tw pv. c.a.mpe6.tW (Xcc) da ordem de 5%.

Com o objetivo de selecionar métodos eficazes para o controle de xc c , es-

tas sementes foram submetidas a inoc c l aç sc por infiltração a vácuo, obte~

do-se 75,50% de infecção artificial. Foram an a Liaadoa os métodos: água

quente 609C por 30 e 60 min; calor seco a 609C por 24 e 48 horas; calor ~

mido a 609C por 1 e 2 horas e so l ar í z eçjic por 4 horas em sacos plásticos.

de cores transparente, azul claro, branco leitoso e preto. Com base neste

experimento, quatro métodos foram escolhidos (água quente a 609C por 30

min (A), calor seco a 609C por 24 h (B) e 48 h (C) e solarização em saco

plástico preto (D» para serem aplicados a sementes de couve com infecção

natural da bactéria. Os resultados mostram que os métodos D e B foram re~

pec t iv te os que; mais reduziram a .per~ntagem de ;nfecç40 pela xcc . OS
metodo "C e D nao afetaram a ge rnu.naç ao causando l.~clus~ve pequenos a~
men tos que variaram de 0,75 a 6,25%, enquanto que o mct o do A causou redu-
ções da ordem dQ. 12,25 a 30,37%

008 INTENSIDADE E CONTROLE DA j·1ANCHA DE ESTENFÍLIO E PINTA PRETA,

[r'i DOIS SISTHiAS DE CONDUÇÃO DO TOMATEIRO·. P.BOFFI, p.c.n.FON-
TES2, L.ZANBOLIN3 , F.X.RIBEIRO DO VALE3('u.IPA.o,c, c.r-.ose, 88400

Ltupor-anga , SC;2CNPH,C.P.07.0218, 70000 ar-as i i í a , DF; 3 Dep t ,' Fi
topatologia, UFV, 36570 Viçosa, MG). IntensiLy and control of
S.solani and A.solani in two sistems of growing tomatoes.

Foi avaliada a intensidade e controle qu imt c o da pinta pr~

ta e mancha de e s t en r i t í o , em dois sistemas de condução do t~

mateiro: t j s r s tema tradicional - Plantas com tutores inclina-

dos de 2,1010; 2)Sistema podado com tutor vertical - Plantas ~

dadas acima da 31 folha superior ao 39 cacho. O sistema podado

com tutor vertical, apresentou maior redução da intensidade

da mancha de e s ten r i r í o , maior produção de frutos extras, maior

diâmetro médio dos frutos e maior precocidade de produção;

além de reduzir o n s de pulverizações e gastos na manutenção

da cultura. O sistema tradicional apresentou maior produção

de frutos comercializáveis. Não houve diferença, entre o s dot s

sistemas, quanto a intensidade da pinta preta.

"Pa r-te da dissertação de mes t r-ado do primeiro autor, apresen-
tada a UFV.

009 EFEITO OA MISTURA DE FUNGICIOA CURATIVO COM FUNGICIOA PROTETOR, APLICADA

NO SISTEMA CURATIVO, SOBRE O CONTROLE DA SARNA DA ~IACIEIRA, J. 1. da s.
BONETI1, Y. KATSURAYAMAl & L. c. GREINER2 (l/EMPASC/ESt. Exp. de São Joa

quim, C.P. 0-9, Sf.600 São Joaquim, SC; 2/EMPASC/Est. Exp. de lageS,c.P~

181, er..500 lages, Se). Effect of the curative and protective fungicides

mixture, applied in the curative system, on the apple scab control.

Foram real i zados 2 experi mentos em condi ções de campo, de 19C6 a 19G8, com

o objetivo de avaliar o efeito da mistura de fungicida curativo com fungicida

protetor, aplicada em pôs-infecção, no controle da sarna da macieira. No pri-

meiro ensaio com a cv, Golden Delicious, os fungicidas fenarimol(O,03 ml/l),

fenarimol (0,06 ml/l), fenarimol + dithianon (0,03 ml + 0,60 g/l),fenarimol +

dithianon (O,06 ml + 0,60 !:l/1) foram aplicados 72 horas apôs o início do pe-

ríodo de molhamento foliar (IPMF), quando ocorria um período de infecção. No

outro ensaio, com a cv. Gala, os fungicidas fenarimol + dithianon (0,03 ml +

0,32 g/l), fenarimol {O,06ml/l)foram aplicados 24, 4E, 72 e 96 horas apês o

IPMF. Observou-se que as misturas de fungicidas controlaram eficientemente a

sarna, mesmo com redução da dose em 50% e 30% para os fungicidas curativo e
protetor, respectivamente, na cv. Golden Delicious. Na cv. Gala, a mistura fe

narimol + dithianon (O,03 ml + 0,38 g/l) controlou a sarna desde 24 ate 96 h~
ras após o IPMF, sendo superi or ao fena ri mo1 (O,06 ml/l) em 96 horas epês o

IP~1F. A mistura e o fenarimol em dose normal, também apresentaram um bom efel

to protetor contra a sarna. A mistura aumentou significativamente a incidên-
cia de "rus set tnç" nos frutos da cv. Gala, pois não se considerou os es têdtos

feno 1õgi cos da meciei ra durante as pul ver; za,ões .
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ala AVALIAÇÃO DA SI;;JSIBILIDADE "IN VI ,'w" LI; ISOLADO" '1: PYPICllIARI/\

SP [![ TRIGO A DIFERENTES FUNGICIDAS. B. PII1ILL/I. CARV .•".,lALl

C.S. SANOMIYA2(FUEL/C.C.A. Depto. de Agr-ono n.í a , L~-.--GOOl,

~86 .100 Londrina-PR). Evaluat~on of s ens í.b í.Li ty "lll vl.tro" of

Pyricularia sp isolates from wheat to differents fungicides.

Avaliou-se o crescimento micelial "Ln vitro" de 4 isolados

í' Pyricularia s p obtidos à concentrações de O, 10, 100, 500
1000 ppm de 9 fu ng i.c ide s . Foram feitas 3 med.i çoe s do cresci.

ten t o micelial com intervalos de 48 h. A partir das reduções

10 crescimento micelial ob t í.das pode-se observar que os f ung i.

c i da s a base de Benomyl, Acetato de trifenil estanho, 'Li o f an a

to me t f i í co , ThiaLendazol e Propiconazole- inibiram completdlle.;:!.

te o crescimento do fungo "in v i t r-o" em todas as concen t r-eçccs

testadas. Houve crescimento rnicelial em concentração de 10 ppn

quando adicionados ao meio os fungicidas Triadiméfon e

RH-7592. Conc en t r-aço es de 10 e 100 ppm dos fungicidas Manco-

zeb e Kasugamimicina permitiram o crescimento micelial

fungo.
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ali EFICÁCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA PODRIDÃO GOMOSA DO CAU-
LE DO MELÃO. MOHAMMADM. CHOUDHURY(EMBRAPA/CPATSA), C.P.23,
56300 Pe t r o Li ne -Pz L, Efficacy of fungicides for control of
gummy stem blight of muskmelon.

A podridão gomosa do caule do melão, causada pelo fungo
Didymella b r yon Lae , vem causando grandes prej~izos na p~odu-
c âo de melão nos pe r Lrne t r os irrigados da r eq í ao do s ubmed í o
são Francisco. Conduziu-se um experimento no projeto de Irri-
gação de Bebedouro(Petrolina-Pernambuco), com o objetivo de
avaliar a eficiência dos fungicidas abaixo relacionados e suas
respectivas doses de p.c./lOO litros de água no combate
desta fitomoléstia: Benomyl(50%) + Metalaxyl(lO%) e Mancozeb(48%)
-100 + 375g; Benomyl(50%) + Mancozeb(80%) -100 + 225g, Biterta-
no1(25%) - 200g; Captafo1(39%1 - 300 ml; Dithianon(75%) - 200g;
Chlorothalonil(50%) - 200g; Acetado de trifenil estanho(4,4%)
e Maneb(62,4%) - 200g; Thiabendazole(45%) + Mancozeb(BO%) - 75
ml + 200g; Oxicloreto de cobre(84%) - 250g e FolpetC50%) - 300g.
O delineamento experimental constituiu-se de blocos ao acaso
com 4 repetições de 11 tratamentos. A área útil de cada parce
Ia foi de 20 m2(4,Ox5,0 m). Utilizou-se a cultivar Valencia-=-
no Amarelo no espaçamento de 2,0 x 0,5 m, irrigada por infil-
tração. Três semanas após o semeio, iniciaram-se as pulveriza
çoe s com intervalos de 10 dias, até duas semanas antes da co-=-
Lhe i t a , Os tratamentos com Benomyl + Metalaxyl e r.lancozeb ou
Benomyl + Mancozeb foram os mais eficientes e a incidência da
t i t.omo Le s t í e em ambos tratamentos reduziu-se a cerca de 74%
em comparação à testemunha.

012 ,EPOCA DE CONTROLE QUTMICO 00 ~IAL-OAS-FOLHAS EM VIVEIRO OE SERINGUEIRA NO ss
TAOO DE RONOONIA. M.I.P.M. L!IoIA1, S.M. LISBOA2 & N.T.V. JUNQUEIRA1(EI1BRAPA/

CI,?SD, C.P. 319, 69.000 Nanaus , Afl; 2EMBRAPA/UEPAE de Porto Velho, C.P. 406,

78.900 Porto Velho, RO). Period of chemical control of leaf b~ight on rubber

tree nursery in Rondônia State.
Visando reduzir o numero de pulverizações 'e , consequentemente, a quant i

dade de fungicida em vive,iro de seringueira para as condições de Rondônia ,

realizou-se ensaio cuje s pulverizações semanais foram iniciadas aos 15, 45,

75, 105, 135, 165, 195, 225 e 255 dias após o plantio. Emoutro experimento,

o controle qufmtcc foi iniciado aos 15 dias após o plantio e suspenso aos

45, 75, 105, 135, 165, 195, 225 e 255 dias. Os paránet ros avaliados foram:

altura da planta (AP), diametro do caule a O,5cm do solo (OC), numero de

lançamento (NL) e pet-cen taqem de enxertia (%E). Verificou-se que quando

tnic í o das pulverizações foi adiado de 15 para 255 dias, a AP decresceu de

114cm para nem, o NL de 6 para 5, o De de l Srmtpara 9nun·e a %Ede 85% para

39%. Ouando as pulverizações foram encerradas aos 45 e 255 dias, a AP aume.!!
tou de. Bücm para ll7cm, o NL de 4 para 5, o DCde 9mmpara l3mme a:tE de

3Sh para 80%. Os resultados inoicern que as pulverizações 'devem ser inicia. -

das aos 75 dias apõs.o plantio (.cE = 74,47%) e mantidas até 255 dias ou in.!.

c iade s aos 15 dias apôs o plant'io e mantidas, no mitrimo , até 135 dias ( .•.E=

63 ).
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