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TRANSMISSO DE. Phornopsis sp EM SEMENTES DE 

MALVA (Urena lobata L.) 

Maria de Lourdes Reis Duartes 

Fernando Carneiro de A1buquerz 

A malva (Urena lobata L.) é uma planta produtora de fibTa, 

nativa da Amaz6nia. Devido sua rusticidade, poucos organismos t6w 

sido observados parasitando esta espcie. N partir de 1981, urna r"va 

doença, caracterizada por causar o secamento das hastes seguico de 

morte das plantas, surgiu no campo de produção de senentes da D''a 

cia Federal de Agricultura (DFA-Pfl, localizado no Munictpio de T',! 

tão Poço, Estado do Par5. 

Tratando-se de um campo de produção de semente para df»tri 

buição aos produtores, foram conduzidos testes pato16gicos com o ob 

jetivo de verificar se o pat6geno estaria sendo transmitido pelas se 
mentes. 

Amostras de sementes coletadas de plantas localizadas em vã 

tias partes da Erea cultivada foram enviadas ao Laborat6rio de Fito 

patologia do CPATU para processamento dos testes pato16gicos. Cerca 

de 400 senentes por amostra, foram pra-tratadas com hinoclorito 	de 
c5lcio a 0,53% por cinco minutos. Em seguida, as seinentes foram 	se 

ransmisâ de 	oops's sp 
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meadas em placas de Petri contendo cerca de 20 ml de gar-gua a 20%, 

usando-se 20 sementes por niaca de Petri. AtSs a semeadura, ar nla-

cas foram colocadas em câmara de crescimento por sete dias, em re-

gime alternado de 12 horas de luz e 12 horas de escuro e a temneratu 

ra constante de 28 0C, Mi6s o desenvolvimento das colônias, foram fei 

tas repicagens de cada colônia para tubos de ensaio contendo meio de 

cultura BDA (batata, 200 g; dextrose, 20g; gar, 20 g) 

O exame microsc6pico dos fungos isolados indicou a presença 

ias seguintes espécies com os respectivos nercentuais de incidência: 

8otryodiplodicz theobrornae ( 23,8%), Fusariura solani (4,5%), Fusarium 

later'itium (1,81%). Fusarium trincictum (0,5%), Fusariurn roseum(0,5%, 

Pestalotia sp. (0,5%) e Aspergflzt,.snO.JQ75%)ÕOT1dice •de incidê 

na de Phomops-ts sp i, fo de 2%, evjderciajiào-'e 4e - e nodo, a trans 

issão do patógeno nas serí'entes de nfalva, 	 1 



EMBRAPA 
CBffPO DE PESQUISA ACROPECIJÁPIA IX) tpdpico tÏix 
Trava ft. Eneas Pinheiro s/ri 
Fones: 226-6622, 226-1741 e 226-1941 
Cx. Postal 48 - 66000 - Be1m-Par 

11111 


