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EFEITO DE ~RUSONE SOBRE O PESO DE MATr;RIA SECA E ALGUNS COMPONENTES I DE PRODUÇÃO DE
ARROZ DE SEQUEIRO. I Anue Sitarama Prabhu, Josias Corrêa de Faria e José RuyPorto de Carva
lho (EMBRAPA/CNP ARROZ E FEIJÃO, Caixa Postal 179, 74.000 Goiânia, Go). E1'fect of blast
on dry matter production and some yield components in upland rice.

O efeito de brusone (Pytu:.c.u1.aJúa. oltyza.e cav ,) nas folhas e pan i cula.s sobre o peso
da matéria seca, altura da planta, peso de 1000 grãos, percentagem de grãos vazios e p~
so de panículas foram comparados em cinco cultivares precoces e nove de ciclo médio, em
condições de sequeiro. As perdas foram estimadas baseando-se em experimentos de campo,
realizados em blocos ao acaso, com faixas tratadas e não tratadas com fungicidas em inter
valos de 7 a 12 dias desde o início de aparecimento de brusone nas folhas alte a maturã
ção. A redução na !ütura e a perda de peso da mat er í a seca foram significat1ivas nas cuT
tivares precoces seido maiores na cultivar Batatais comparado com a IAC 25, Edith Longo:
Dourado Precoce e P=atào Precoce. As variações no peso de 1000 grãos e na percentagem de
grãos vazios foram nelhor explicadas por brusone nas panículas do que nas fclhas. O efei
to de brusone foi maior no aumento da percentagem de grãos vazios do que na redução de pe
so de I 000 grãos tanto em cultivares precoces como nas de ciclo medio. Em geral, as cul
tivares de ciclo médio mostraram maiores reduções nos componentes estudados comparado ãS
precoces.
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ANTAGONISMO DOS ISOLADOS DE Trichoderma spp. À Rhizoctonia solani. M.~. Choudhury e
Jussara de S. Oliveira*. (CPATSA-EMBRAPA, Cx , Postal 23, 56. 300Petrolina-PE). Antagonism
of Trichoderma species to Rhizoctonia solani.

o fungo fitopatogênico do solo, Rhizoctonia selani Kühn, vem ocasionando prejuízos seve
ros à produção agrícola das culturas irrigadas do Sub-Médio são Francisco. Para o biocou
trole deste fitopatógeno, estudou-se a ação antagônica de 49 cepas de rrichoderma spp.:
isoladas dos solos da região. Os isolados foram agregados em 3 grupos (G-1, G-2 e G-3), sen
do os principais critérios de caracterização no meio de BDA os seguintes: taxa de cresci
mento micelial, coloração das colônias, esporulação e descoloração do meio de cultura. Eu
tre os grupos, as cepas G-1 não descoloriram o meio de cultura, enquanto que as dos grupos
G-2 e G-3 modificaram a coloração para amarelada e amarronzada, respectivamente.

Os isolados de cada grupo foram avaliados para determinar sua ação antagônica contra R.
solani, utilizando-se culturas pareadas em placas de Petri. Considerando a zona de demarca
~lasse de antagonismo e sobrevivência do fitopatógeno, detectou-se alto antagonismo
em todos os isolados G-1, entretanto, nos grupos G-2 e G-3 a ocorrência foi da ordem de
18% e 92%, respectivamente. Os isolados antagônicos, desenvolvidos em meio de cultura cons •
tituído de casca de arroz, pó de madeira, aveLa e glicose, que revelaram melhor capacidade
de esporulação, foram selecionados para testes de controle biológico do tombamento no toma
teiro causado po R. solani, em solos esterelizado e não esterelizado sob condições de casã
de vegetação. Foi-observado evidente variação no grau de antagonismo entre 17 antagonistas
avaliados, sendo que 2 destes demonstraram seu potencial de biocontrole em ambos os solos.
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* .' .Estag~ar4a do Lab. Fitopatologia da CPATSA-EMBRAPA, Bolsista do CNPq.


