
Resumos Apresentados

folhas previllmente 81:1.bebidaBcom 4. ••1 da BusP6nl1ão. Foram feitas
4 repetições (scrbox contendo 50 eementes) por cultivar. Foram.
avaliadas ao porcentagens de reducão na gerDlnaçAo ao 6° (PNG6) e
ao 12° (PRG12) d í.ee , e na redução do comprimento IlÓdl0 de
plãntulaa. em relação à8 teste.unhas. Para aval1.aci.o do efeito do
fWl80 sobre a emergência e etand. ali ae.antee foraa depoeltadae
aobre are1.a lavada estéril contida a. cop1.nhoe (5 x 3.5 em). e
recobertss com 5 ~l de areia u.ldecida com 5 IDol da suspensão de
eeporos. Foram avaliadas as porcentassne na redução do etand após
lO(PRSIO). 14(PRS14) e lB(PRS18) dias. ea relação às tsatemunhas.
Para 08 testes em papel de filtro foi pos81vel agrupar 08

cultivares através do teste Scott-Xnott e. 4 classes para PRG6 e
PRG12 e duas c Leeeee para P~. Kntretanto. noe t.eet.ee em areia.
somente doLe cultivaree ('Norte 14" (PRS18=75) e ·&i& Ouro AG-59"
(PRS18=51.1») foram diferenciados dos 18 cultivares restantes
altamente BUBcetlve18 ao funao. que apresentaram PRSIO. PRS14 e
PRSIB de aproxLoadamente lOOX.

• Parte da dí.eeeet.ecão de aeatrado do 10 autor. apreaentada a UFV.

105
PODRIDAo MOLE DE RAIZES DE MANDIOCA INDUZI DA POR Phytophtbora
drecbealeri E Pbytophtbora nicotianae varo ~a.itlç. NO ESTADO DO
pARA. LUIZ SEBASTIAo POLTRONIERI1, DINALDO RODRIGUES TRINDADE1,
H!RCULES MARTINS E SILVA1• (EMBRAPA/CPATU,. C.P. 48 66.240, Belém -
Pará, Fone (091) 226-6622. 50ft root rot of cassava associated to
to Phytophtbora n1cotianae varo parasitica ANO P. drecbealeri in
Pará - Brazil.

No estado do Pará a podridão radicular tem causado a queda da
produtividade dos mandiocais gerando desestlmulo aos agricultore.
com a reducão de receita. Na tentativa de amenizar o problema, o
agricultor antecipa a colheita, mas essa me~ida diminui o rendime~
to em farinha, devido às raIze. não atingirem o estáqio de matur~
cão completo. Realizou-se um levantamento em 12 municIpios produt2
rea de farinha de mandioca, objetivando identificar os patógenoa
associados a podridão radicular. Os isolados obtidos foram envi~
doa ao Laboratório de Fitopatologia da unive~sidade Federal Rural
de pernambuco. Oa estudos morfológicoB e fisiológicos desses isol~
dos indicaram a existência de Pbytophthora dreachesleri e P.
nicotianae varo para.itica causando podridão mole das raIzes. Eate
é o primeiro relato da ocorrência de P. _-D:1cot.J..aaa.atacartdo raIzes
de mandioca no Pará.

AVALIACXO DA RESISTENCIA DOS PORTA-ENXERTOS DE VIDEIRA AO
NEMATóIDE DAS GALHAS MELOIDOGYNE JAVANICA. MOHAMMAD M. ·CHOUDHURY
, J. MONTEIRO SOARES. (CPATSA/EMBRAPA, C.P. 23, 56300.000
PETROLINA, PElo Screeninq of qrape rootstocks for Meloidoqyne
javanica resistance.

Com o objetivo de avaliar oito porta-enxertos de videira com
resistência a uma população de Meloidoqyne javanica utilizando-se
mudas enraizadas em solo eutoclavado, transplantadas em vasos
plásticos de 2,5 litros. Todos 08 porta-enxert08 com 75 dias de
idade, foram inoculados com 20 ml de uma suspensão contendo 20.000
ovos do referido fitonematóide. O delineamento experimental foi o
de blocos ao acaso com nove tratamentos (oito porta-enxertos e
uma testemunhal e seis repeticões. A avaliacão foi realizada aos
quatro meses após a inoculacão, com base em indices de galhas (IGI,
de massas de ovos (IMO) e números de ovos e larvas por grama de
raizes. Dentre os oito porta-enxertos testados o Harmony e Salt
Creek apresentaram-se altamente resistentes e IAC-313 (Tropica1)t
1613 Couderc e Oog Ridge resistentes ou moderadamente resistentes.

OCORR~CJA DO ANEL VERMELHO EM COQUEIRO t Co co s nucifera) NO
MUNICiPIO DE ITAGUAi, RJ. J. P. PIMENTEL; A. O. CARVALHO; P. S. T
BRIOSO; F. AKIBA (UFRRJ/lnstituto de Biologia. Area de
Fitopatologia, 2~.851-q70., ltagual, RJ.). º-c...sy"!:"!:"eBf:-ª.QÍ red !:..ing
Q!l cocconut tree (Cocus nueifera) ill ltagua! muniçj.~ 8.o!.z.

Em visita realizada â propriedade do Senhor Massahika Honda,
munic1pio de Itagual, foram observadas em um plantio de 1500

pés' de coqueiro an~o, com cerca de seis anos de idade plantas
apresentando os seguintes sintomas: amarelecimento das folhas
ma1S velhas, progredindo da ponta das pinas para a base;
secamento das mesmas em estaQio mais avançado, em seguida estas
se quebravam na base, permanecendo presas à estipe. Corte da
estipe, reali~ado transversalmente a 50 cm de altura, 'evidenciou
uma necrose avermelhada, formando um anel. Por tratar-se de
quadro sintomatolbgico tipico atribu1do â doença causada por
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Rhadinaphel.nchus cocophiJus, denominada anel vermelho~ amostras
deste ~at.rial foram coletadas e analisadas em laboratOrio,
confirmando a presenca de grande quant1dade de nemat6ides. que
pelas suas caracterlsticas morfo16gicas permitiram _
identificaç~o da espécie em quest~o. S6 nesta propriedade, jA
foram perdidas ~ais de 20% das plantas origina1s. As plantas com
sintomas da doença foram arrancadas e Que1madas no local.
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LEVANTAMENTO' DE OCORRfNCIA DO NEMATÓIDE DE CISTO DA SOJA, NO

ESTADu DE MATO GROSSO. N.S. DE SOUZA (EMPAER-MT, C.P. 225 VÁRZEA
GRANDE/MT). Survey of occurrence of soybean cyst nematode in Ma-
to Grosso state .

Real izou-se um levantamento no pe t-Í odo de dez/92 a mar/93 nos
seguintes mun í cipt o s : aonõonopo j í s , Primavera do Leste, Campo Ver-
de. .Lac í ar-a, Nova Xavantina, Água Boa, Diamantino, Lucas R1·o Verde
e Campo Novo do Pa~ecis, que correspondem a maior prOdução de soja
em Mato Grosso. O trabalho foi efetuado com o objetivo de identif1
ear as áreas de ocorrência do nematóide de cisto da soja (NCS) ,

Heterodera i1yc1nel no Estado. Em amostras co let ad ae nas lavouras
de soja (Glyc1ne max) dos municípios visitados. apenas em Diamant.,!.
no, Campo Novo do Pe r-ecí s , Primavera do Leste, Jaciara e Campo Ver
de. foram encontradas popu laçoe s do NCS variando de 55 a 374 c i s-
tos/IOOg de solo. Neste úl timo município tal ocorrência já foi re-
latada por LORDELLO et alo (1992). As áreas atacadas apresentaram
t-eboLe í r-aa grandes, com plantas amareladas e porte reduzido. Em
Diamantino observou-se, numa das áreas levantadas. perdas de 31.5~
na produção de grãos em relação a area sadia. Devido ao intenso m~
vimento de ve icej os , máquinas e implementos ag r-jco las e troca de
sementes. supoe-se que o pat.oge no já esteja disseminado em outros
munt cip t ca produtores de soja do Estado.

NEHATODES ASSOCIATED WITH SESAMUK IN FEDERAL DISTRICT.8RAZIL.
R.O. SHARHA & R.F. AMABILE. EHBRAPA!CPAC C.P. 08223 Planaltina.DF.
Nematõides associados com gergilim no Distrito Federal, Brasil.

During Ap r í L, 1993, a neme rode survey conducted in
experimental area of Centro de Pesquisa Agropecuãria dos Cerrados
(CPAC), ec Planaltina, Federal District, Brazil, vhe re 21 geno ryp es
of sesamum (~ indicum L.) vere being egronoc ic a Lt y eva lua red.
Four composite so í I and root samples vere co lLe cred Irom each
genotype before harvest. The nematodes were isolated from 100 g of
soil and 10 g af roots using modified Coalen's method.Nine species
of stylet bearing nematodes tn their decreasing frequency af
oc curren ce in samples v ere , Aphelenchaides sp . (IOO%), Aphelenchus
avenae (99%), Ditylenchus ep . (99%), Pratylenchus brachyurus(92%).
Helicotylenchus dihrstera (36%). Tylenchus sp. (75%),
Paratrichodorus minor (30Z). Criconemella ~ (13%) ,Heloidogrne
sp. (2%). The frequency af nematode accurrence between genotypes
\,fere:f. brachyurus, ~' ~' Aphelenchoides sp., Tylenchus sp.,
and Ditylenchu.s sp . (100%). Paratrichodorus ~ (71%), H.
dihystera (67%), f. ~ (43%). and Meloíd<ogyne sp (5%). The
average nematode densities per sample vere: ~' ~ (48).
Tylenchus sp , (44). Aphelenchoides sp. (28). !. brachyur.!!~ (20),
and Ditylenchus sp , (14). Densities of .!!. dihystera, f. minor "lere
belo\,f2; "lhere~as densities of f. ornata and Meloidogyne sp.
belaw 1 per sample. Saprophagous nematodes vere present in all the
samples and genot~pes and thc meam density per sample vas 76.

NEMATODES ASSOCIATED WITH SUNFLOWER I"N THE FEDEIlAL DISTRICT.
BRAZIL. R.D. SHARMA, R.r. AMABILE. EMBRAPA/CPAC C.P. 08223 Plana!
tina. DF. Nematõides associadOS com girassol no Distrito Federal.
Brasil.

During Mar, 199], a nematode survey vas conducted in
experimental are a af Centro de Pesquisa Agropecuiria dos Cerrados
(CPAC~ ,at Planaltina, Federal n í srr t ce , Brazil whe re 18 genotypes
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