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POPULAQAO DE Pyricularia grisea EM ARROZ NO SISTEMA 
DE PLANTIO DIRETO E CONVENCIONAl. Gisele Barata 
Da Silva, Anne S. PRABHU. (UFVIDFP, cep 36.570-000 
Vi90salMG/Brasil; e-mail: gibarata@bol.com.br). Population 
of Pyricularia grisea in rice under direct drilling and 
conventional systems. 
Objetivando quantificar a popula<;:ao de confdios de Pyricularia 
grise a total e viaveis capazes de causar infec<;:ao em folhas 
de arroz , foram dispostas armadilhas vivas (AVI) e 
volumetricas (AVO), no sistema de plantio direto (PO) e 
convencional (PC) nas safras 1998/99 e 99/2000. As AVI 
foram compostas por plantas de arroz da cv. Primavera e 
Carajeis, aos 25 dias de idade, expostas no campo por 48 
horas. A AVO foi Rotorod sampler do tipo I fix~, exposta por 
2 horas/dia no campo. A AVI cv.Carajas foi mais resistente 
a brusone nas folhas (BF) que a cv. Primavera, durante os 
32 dias de avalia<;:ao, nos dois sistemas de plantio. Os 
maiores nfveis de severidade SF foram obtidos no PC. A 
rela9ao entre BF nas AVI expostas no PO e PC e para as 
duas cultivares foi linear e positiva. A popula<;:ao de P. grisea 
coletada pela AVO aumentou linearmente com 0 tempo. A 
severidade da brusone nas folhas e a quantidade de confdios 
diminufram exponencialmente com aumento da precipita<;:ao 
pluviometrica. 0 monitoramento no campo dos confdios 
utilizando AVI e AVO mostraram serem metodos viaveis para 
analise e quantifica<;:ao de alguns fatores que influenciam a 
popula<;:30 de P. grisea e a infec<;:ao nas folhas. 
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INVESTIGAQAO SOBRE A ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
DE UM ISOlADO DE Pseudomonas putida CONTRA 
Alternaria solani E Phytophthora infestans. R.S. ROMEIRO; 
SA HALFElD-VIEIRN; FAO. GARCIA; C.C. DEUNER & 
E.S.G. MIZUBUTI (UFV/DFP, 36571-000, Vi<;:osa-MG). 
Investigation on the antimicrobial activity of an isolate of 
Pseudomonas putida against Alternaria solani and 
Phytophthora infestans. 
Suscando conhecer quais os mecanismos fazem de um 
isolado de Pseudomonas putida (Pp) eficiente no controle de 
Alternaria solani (Asl) e Phytophthora infestans (Pi), em 
tomateiro, testes de antibiose foram realizados. Para verificar 
a inibi<;:30 do crescimento micelial, foi utilizada a tecnica da 
sobre-camada em meio semi-solido para Asl e para Pi, seis 
placas, 3 semeadas previamente com Pp, receberam uma 
sobre-camada de BOA e 4 discos de micelio, incubando-se a 
18 °C/10 dias . Para elucidar a caracteristica da molecula 
responsavel pela inibi<;:ao, uma cultura de Pp, crescida em 
meio Ifquido, foi centrifugada a 1000g/20 min, filtrada em 
millipore e dividida em duas alfquotas onde uma foi submetida 
Ii dieilise, se retirando uma alfquota de cada, que foram 
autoclavadas. laminas de microscopia receberam 38 ~I de 
cada extrato e esporos de Asl e Pi, separadamente, com 3 
repeti<;:oes , e como controle a agua; em seguida incubados 
por24 h e avaliados ao microscopio. Os resultados mostraram 
que P. putida e capaz de inibir 0 crescimento micelial e em 
100% a viabilidade dos confdios e esporangios, mantendo 
sua atividade no extrato dialisado, indicando que a(s) 
molecula(s) ativa(s) tem (tem) mais de 12000 Da. Para Asl, 
dos extratos autoclavados somente 0 dialisado foi ativo, 
enquanto para Pi, 0 puro e 0 dialisado tiveram atividade. 
'Boisista FAPEMIG 
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UM ISOlADO DE Pseudomonas putida COMO AGENTE DE 
BIOCONTROlE DE DOENQAS DO TOMATEIRO EM 
CONDIQOES DE CAMPO. B.A. HAlFElD-VIEIRA'; R.S. 
ROMEIRO; A.l.R. OLIVEIRA; C.C . DEUNER & E.S.G. 
MIZUBUTI (UFV/DFP, 36571-000, Vi<;:osa-MG; e-mail: 
halfeld@alunos.ufv.br). A Pseudomonas put ida strain as a 
biocontrol agent of tomato diseases in field. 
Visando verificar a eficiencia em campo, de dois isolados 
bacterianos pre-selecionados como antagonistas de 
patogenos foliares de tomateiro, unidades de observa<;:ao, 
constitufdas por 10 plantas de tomate foram pulverizadas 
semanalmente com os seguintes tratamentos: suspens30 
de um isolado de Pseudomonas putida (AS40= 0,4), 
suspens30 de outro antagonista (AS40= 0,4), denominado 
SS 11, chlorothalonil e agua. As plantas foram monitoradas 
periodicamente e, ao aparecerem os primeiros sintomas 
naturalmente, 0 percentual de foliolos afetados por 
Alternaria solani e Phytophthora infestans foi quantificado, 
durante 0 perfodo de 8/10 a 8/11/2000. De posse dos dados, 
foi tra<;:ada a curva de progresso da doen<;:a e calculada a 
area abaixo da curva (AACPD). Os dados demonstraram 
que os dois antagonistas conseguiram atrasar 0 progresso 
da requeima por P. infestans, praticamente reduzindo a 
metade a AACPD, quando comparado com as plantas que 
receberam somente agua. Entretanto, para A. solani, 
somente P. putida se mostrou eficiente, com resultados quase 
tao bons quanta 0 tratamento com chlorothalonil. Os dad os 
demonstram que P. putida pode ser utilizado como um 
componente no manejo integrado, para 0 controle das duas 
doen<;:as. 
'Boisista FAPEMIG 
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PROGRESSO DA FERRUGEM-DA-FIGUEIRA EM FOlHAS 
INOCUlADAS COM DIFERENTES IDADES. J.R.VIEIRA Jrl> 
S.F da SilVEIRA', A.B.V.FARIN , L.C.S. CAETAN02 (UENFI 
CCTA/LPP/SPV, 28015-620, Campos dos Goytacazes/RJI 
Brasil; e-mail: pinhonet@hotmail.com;silvaldo@uenf.br) 
Progress of fig rust \ Cerotelium fici) on inoculated leaves with 
different ages. 
A ferrugem e a principal doen<;:a da figueira (Ficus carica l .) 
no mundo. Objetivou-se, neste trabalho, determinar: (i) 
perfodo de suscetibilidade foliar - PSF (da brota<;:ao a 
senescencia), (ii) 0 perfodo latente mfnimo - PlM (da 
inocula<;:ao as primeiras pustulas), (iii) a taxa (R) e (iv) a area 
abaixo da curva (ACPD) de progresso de doen<;:a e (iii) 0 tempo 
de dura<;:ao foliar - OF (do infcio da brota<;:30 a abscisao) , em 
fun<;:Ro da idade da folha inoculada. Para isso, avaliou-se, a 
cad a 3 d, em campo (cv. Roxo de Valinhos), a severidade da 
doen<;:a [numero de pustulas/cm2, 5 cm 2/folha, 10 folhas/idade, 
5 folhas/tratamento (protegidas e nao protegidas)] em folhas 
previamente marcadas, inoculadas nas idades de 0, 10, 15, 
20, 30, 40, 50 e 60 d do infcio da brota<;:ao, em duas epocas 
de produ<;:ao de figo (12/4 a 2517100 e 25/9/00 a 10/1/01), em 
Campos, RJ. Observou-se que 0 PlM aumentou de 7 para 
20 d nas idades foliares de inocula<;:ao de 0 e 60 d, 
respectivamente. As folhas foram suscetfveis a infec<;:ao em 
todas as idades, porem, foram mais suscetfveis quando 
novas. A severidade maxima da doen<;:a, aRe a ACPD 
reduziram significativamente com 0 aumento da idade de 
inocula<;:ao foliar. Em ambas as epocas, as folhas sadias 
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