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007 AVAI.IAÇÃO DA EFICl~NCIA DE ~tE:TODOS DE CONTROLE T~RHICO DE Xatl

t/!('mt'Ilat. ('atnp{'~t'Li..!o pv. camp('~t't~~ EM SEMEl\TES DE COUVE E SUA

INFLt.:f.:\CJA NA CER;.J.INAÇÃO. SEL~!A c.e. de H. TAVARES & ROSA L.

R. NAR~.!~NO (Dcp. de Agronomia da UFRPE - Área de 'Fitossani.da-

de, Dois Irmãos 52071 Recife PE) Evaluation af the eficicncy

af tcrmic control methocls for Xa.l1thomOf1a~ c.ampe6.tJl.-<'~ pv. c.am-

pe~.t'1.,{.~ lU kale seeds ando its influence io germinatian.

Foram utilizadas sementes comerci-
ais de couve Nent e i ga Lcg Lc ima-Pé-Al t c , importadas da Dinamarca e distri-

buídas em Pe rnambuco pela ví goreg ro , nas quais foi detectada uma infecção

natural de XGUltjwrI10,!M camp,,~tw pv . campeAtJU..6 (Xcc) da ordem de 57,.

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

tas sementes foram submetidas a í nccut aç ao por infiltração a vácuo, obte~

do-se 75,50% de infecção artificial. Foram ann Li s ado s os métodos: água

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

mi do a 609C por I e 2 horas e solarização 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 so La r iaaç ao em saco

plástico preto (D» para serem ap I ic ado s a sementes de couve com infecção

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

pec r ivane nte os qu~ mais reduziram a .perc.entagem de tnfecç~o pela xcc . Os
metodos B, C e O nao afe t a r a-n a ge rrm n aç ao causando i nc l us ive pequenos au
men cos que variaram de 0.7~ a 6,25%, enquant,o que o método A causou redu=
ções da ordem da 12,2.5 a 30,37%


