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Plantas de inhame em Pernambuco e Paraiba apresentam
infecçôes simples e mista porpotyvirus e badnavirus*. Pio
Ribeiro, G 1, Andrade, GP.1, Pilloux, D,2, Vernier, P.2, Melo-Hlho, PA. 1,

Aimeida, H.S.M.'&Xavier,A.S' 'Depart. Agronomia, UFRPE, Recife
PE, 52171-900. 'CiRAD, Montpeliier, França. 'Universidade Federai
do Tocantins, 77410-430: giivan@ufrpe.br. Yam plants in the sfates
ofPernambuco and Parafba show single and mixed infections by
potyvirusand badnavirus~

Amostras foliares e tuberas de plantas de lnhame da Costa (Dioscorea
rotundata) foram coletadas em campo de produçao comercial nos
estados de Pernambuco e Paralba. 0 material foi obtido de plantas
assintomatîcas, plantas exibindo mosaico suave e de plantas corn forte
mosaico, nanismo, deformaçaofoliare "cordao-de-sapato". Folhas obtidas
diretamentedocampo ede plantas regeneradas em casa de vegetaçao,
a partirdas tuberas coletadas, foram submentidas a testes de inoculaçao
mecânica em Nicotiana benthamiana e Gomphrena purpurea; analise
sorolôgica porELISA indireto: DAC (direct antigen coating}-ELlSA, cam
anti-soro contra 0 Cucumber mosaic virus (CMV), obtido da
Universidade da Georgia-USAe TAS(triple antibody sandwich)
ELISA, comanti-soro eanticorpos monoclonais contra a Yammosaic
virus (YMV), obtidos do liTA, Nigéria, e testes rooleculares do tipo
duplex DNAC (direct nucieic acid coating) onecstep RT-PCR (kit
[nvitragen), efetuados comprimersespecîficos para os potyvirus
YMVe Yam mildmosaic virus (YMMV) e DNAC-PCR (Taq polimerase
Invitragen) corn primers degenerados para badnavirus. Dentre as
plantas assintornaticas, uma, "planta 9", mostrou-se livre devfrus,
tornando~se a controle negativo nos diferentes testes. Corn base
na transmissao mecânica do YMV, reaçao positiva para YMV no
TAS-ELiSAe bandas correspondentes ao YMV no teste DNAC-RT

;·PCR e·ao badnavirus no DNAC-PCR,as plantas corn sintomas
suaves e plantas cam sintomas severes apresentaram infecçao
simples de YMV e infecçao mista de YMV e badnavlrus.
respectivamente. Apesar da correlaçao observada entre tipo de
sintoma e Opo de infecçao no presente estudo, deys ser resaltado
que é amplamente mencionada na literatura a ocorrência de infecçao
assintomatica por badnavrrus e outros virus em Dias area spp.
Apoio:CNPqeConvênioUF PE·x·GI D.
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dede Paulista, localizada na Regiao Metropolitanado Recife, estado A antracnose é uma das doenças de grande importância na cultura
emambuco. Na analise do quadrosintomatol6gico, destacou-se a da soja nas regiôes produtoras do carrada,s temas sementes

staçao da doença na bainha das folha5, onde foi verificada a como 0 principalveiculo de disseminaçao. Noentanto, Binda pouco
nça de areas Jesionadas, ocasionando 0 secamento do limbo se conhece quanta a associaçao de Co/fetotrichum truncatum am
, mais raramente, morte da planta. Das les6es completamente sementes de diferentes gen6tipos. Dasta forma, 0 presente trabalho
olvidas, foi constatada a [iberaçaode uma massa de coloraçao teve par objetivD avaliar 25 genétipos de sojaquanta ao percentual

, pulverulenta, constitufda por estruturas repradutivas do de sementes infectadas par C. truncatum, ap6s realizaçao da
eno, com aspecta de p6-de-carvao, bastante semelhante àquelas inoculaçao artificial em campo a partir do iniciodo estadio reprodutivo.
das das galhas e chicotes presentes nos casos do carvao do Ap6s a colheita, os testes de sanidade para todos os gen6tipos

oe do carvao da cana-de-açûcar, respectivamente. Visando a foram realizados no Laborat6rio de Fitopatologia da Universidade
tificaçao do agente causal da doença, nessa espécie ornamental, de Rio Verde. a delineamento utHizadofoi inteiramente casualizado,

raçôes contendo as estruturas fungicas foram observadas ao corn 25 tratamentos (gen6tipos) em quatra repetiçôes. Cada
c6pi06tico,as quais se mostraram comoteli6sporos unicelulares, repetiçao constitui-sede 100 sementes. Os testes de sanidade

ras e equinulados, caracteristicos dos membras da ordem foram realizados pela método do papel de filtra,"blotter test",
-ilaginales, familia Ustilaginaceae. COlJlparando-seas inf01Tl1açêies utilizando restriçao hidrica. Apos a incubaçao par oito dias em

niveisna Hteratura especializada sobre a mortologia dos agentes câmara a 24 ± 2 oC e 12 haras luz e.2 escura, identificaram-se e
te grupo de doenças cam aquelas obtidas na visualizaçao dos quantificaram-se as sementes contendo a presença do pat6geno.
is presentes nasamostras estudadas de barba-de-serpente, 0 Entre os gen6tipos, a percentual de sementes contendo C. truncatum
nte etio!6gico do carvao que ocorre nessa espécieem Paulista variaram de aa 2%. Entretanto, os gen6tipos BRS Flora, BRS Rosa,
entificado camo UsWagosp. GOBRS 97-14346, BRSGO Caiapônia e BRS Nina foram aqueles

que apresentaram os maiores percentuais, acima de 1%. Para
esses gen6tipos, também foi observado alto percentual de lesoes
nas vagens. Embora, muitos outros gen6tipostenham apresentados
altos nive'is de incidência nasvagen::;, nas sementes isso naoocorreu,
indicando n.ao haver umacorrelaçao com àperc:;entual desementes
corn a presençado pat6geno,

o
Iiaçao da resistência de gen6tipos de soja a Colletotrichum

ncatum.Goncalves G El.; Campos, H. Dl.; Silva, L.H.C.P1.;5Hva;
C'.: Nunes Jr., J'. 'FESURV, Cx. Postal 104, 75.900-000, Rio Verde,
.e-mail: geo.eliza@brturbo.com.br.·CTPA.RodoviaBR153.km 4, °

. Postal 533, 74.001-970, Goiânia GO. évaluafion o,soybean
hotypes resisfance ta Colletotrichum:truncatum.

Ç>m 0 objetivo de selecionar fontes de resistência aD fungo
~9l1etotrichum truncatumcausadorda antracnose, foram avaliados 25
,n6tipos de soja emcondiÇé3o decampo. 0 ensaio foi instalado em uma
~~ corn hist6rico da doença localizada nomunicipio de Rio Verde, GO.
~"delineamento experimentalfoi em blocos ao acaso, em quatro
@petiÇÔes. Cada parcela foi constituida de 6 linhas de 5m, cam

~
':'paçamento entre linhas de0,45m. Visando garantira uniforrnidade da
;,'ença noexperimento, todas as parcelas receberam igualmente
ljas inoculaç6es corn uma suspensao de esporos contendo 8,5 x
;Q4conidios/ml, sendo a primeira quando amaioria dos gen6tipos
presentavam-se no estadio vegetativo R1 e a segunda am R3.
:.pram realizadas avaliaçôes de incidência da doença (percentual de
~ciolos etrif6lios lesionados e percentualde vagens lesionadas) e
'. dutividade. Em todos os gen6tipos foram confirmados a presença
,'sintomas da antracnose. Para confirmara associaçao do pat6geno
,}n os sintomas, amostras de cada gen6tipo foram analisadas em
.',porat6rio, onde confirmou a presença de C. truncatum em todas as
'0, oes. Os genôtipos BRS Fiora, BRSGO Luziania, e BRSGO indiara

resentaramestatisticamente osrnenores percentuais de

~
'••,'.C"O••• id;~c~~,d~o~n~~~~~~~~~O~~~~'1~~~~~~!ag~~~:~~~~~s~
~,menores percentuais de les6es foram apresentados na BRSGO
.Uziania, e BRSGO indiara. Jà os genôtipos Emgopa 316, BRSGO
~iapônia, BRSGO Mineiros, BRS Rosa e GOBR 94-09443.00.02
,presentaram os rnaiorespercentuais de antracnose nas hastes.,

f~~~==~'~OO~''''~~

~
~~idênCia de Colletotrichum, truncatum em sementes de
Jferentesgen6tipos de soja. Goncalves GE.l; Campos, H.D: 1·

l)va, LH.C.P.': Siiva, J.R.C. ': Nunes Jr., J.'. 'FESURV Cx. Postai
.4,75.900-000, Rio Verde, GO, e-mail: geo.eliza@brturbo.com.br;

l:TPA, Rodovia BR 153, km4, Cx. Postai 533, 74.001-970, Goiânia,
1:1P. Incidence ofColletotrichum truncatum on.different genotypes
~$oYbean seeds.f . .
*;
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