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Dentre as doenças que afetam consideravelmente a cultura do sorgo no Brasil, está a
antracnose Colletotrichum graminicola (Ces.l Wils. Estudos têm mostrado a existência de
raças neste patógeno.

O objetivo deste trabalho consistiu na produção e utilização de antissoro com a finali-
dade de caracterizar, a nível molecular, diferenças entre raças de ColIetotrichum gramini-
cola.

Isolados monospóricos de Colletotrichum graminicola obtidos em cultura de sorgo
nas localidades de Sete Lagoas (MG), Pelotas (RS), e Ouixadá (CE) foram caracterizados
serologicamente através de técnicas de dupla-difusão e de imunoeletroforese em fels de
agarose.

Testes de dupla-difusão mostraram a existência de pelo menos três antrqenos comuns
para cada isolado do fungo, não evidenciando ocorrência de nenhum antrgeno especffico.

Testes de imunoeletroforese, os quais permitem uma melhor individualização e quali-
ficação de antfgenos, também não mostraram existência de ant íqenos específicos. Entre-
tanto houve variação na quantidade de antfqenos comuns em função do isolado, o que
permitiu uma diferenciação serológica dos três isolados em estudo.
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O experimento de campo com os cultivares BR 501, BR 503, BR 505 e CMS XS 623
de sorgo sacarino tSorghum bico/ar (L.) Moench, foi conduzido no Horto Experimental
de Botânica da ESALO/USP, em Piracicaba, no ano aqr ícola de 1983/84. Foi determinada
a produtividade comparada dos cultivares de sorgo sacarino através da análise de cresci-
mento, estabelecido o n (vel de macronutrientes nas folhas através da análise nutricional
e efetuada a análise tecnológica dos colmos durante a maturidade. Os resultados revelaram
que a cultivar BR 503 mostrou maior produção de biomassa, pois apresentou os maiores
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