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INFLUENCIA DA IDADE DE PLANTAS DE JUTA NA SUSCETIBILIDADE 

A Colietotrjchurn corchorutn 

Maria de Lourdes Reis Duarte '  

Fernando Carneiro de Albuquerque 1  

Com o objetivo de determinar qual a idade em que plantas 

de juta so mais suscetíveis infecção causada por Colietotrichum 

corchorurn IXata & Tana, conduziu-se o seguinte ensaio, em condiç6es 

de telado, no Centro de Pesquisa Agropecuria do Tr6pico Úmido 

(CPATU).. 

Sementes de juta (Corchorus capsularis), das cultivares 

Roxa e Branca, foram pra-tratadas com hipoclorito de cglcio a 0,53% 

durante cinco minutos e em seguida pr-germinadas em placas de Pc 

tri, contendo papel de filtro estril e umedecido com ggua destila 

da estril, por 48 horas. ApSs este período, foram transferidas pa 

ra sacos pl5sticos, contendo solo enriquecido com matgria organica, 

NP1< e tratado com brometo de metida. 

Foram usadas plantas com as seguintes idades: 0, 5, 10, 

15 5  20 5  25, 30, 35 3  40, 45 e 50 dias. Ap6s a repicagera, as mudas fo 

ram inoculadas, no mesmo dia, com uma suspensão contendo 10 	espo 

ros/ml. Este inoulo foi obtido de co16nias desenvolvidas em 	meio 

de cultura BSA (batata-sucrose-gar), com pH = 5,5, em regime 	de 

luz contínua e 	temperatura de 28 °C, durante dez dias. O tratarnsn 

to O consistiu da inoculação de sementes pr-gerrninadas, antes cda 
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repicagem para os sacos pigsticos. Plantas não inoculadas serviram 

de testemunha. Aps a inoculação as plantas permaneceram em camara 

Gmida por uma semana. 

O delineamento experimental usado foi inteiramente casua 

lizado com doze tratamentos e quatro repetições.. Cada parcela foi 

representada por cinco plantas. 

A avaliação foi feita pela contagem do nrnero de 	folto 

los infectados e pelo numero de lesões formadas na haste das 	plan 

tas inoculadas 15 dias ap6s a inoculação. As plantas mortas foram 

consideradas com 100% de infecção. 

Os resultados obtidos eïn relação ao numero de 	folíolos 

infectados demonstraram que a inoculação de sementes 	pra-germina 

das (tratamento 0) de ambas cultivares resultou na morte de 	todas 

as pintulas. Na cultivar Roxa, a partir de cinco dias de 	idade, 

as plantas jg apresentaram um índice considervel de 	incidncia, 

mas o pico s6 foi atingido aos 50 dias. Na cultivar Branca houve um 

aumento crescente do índice de incidncia at a idade de 25 	dias, 

a partir de 30 dias de idade a reação das plantas foi varivel 	e 

o pico de incidncia foi atingido aos 50 dias. 

. provvel que a variação observada no índice de incidan 

cia seja decorrente da queda de folíolos infectados, o que mascarou 

os reultados a partir de 30 dias de idade (Quadro 1). 

O nUmero de les6es por haste, sintoma mais característi 

co da doença, também foi variÁvel. Na cultivar Roxa o nimero m5ximo 

de lesões foi observado aos 50 dias, enquanto na Branca observou-se 

tal resultado nas plantas com 45 dias de idade (Quadro 1). 

Tomando-se por base o nUmero de lesões nas hastes em re 

lação a idade das plantas, os resultados parecem indicar ser a cul 

tivar Branca mais suscetível infecção do pat6geno do que a Roxa 

(Quadro 1). 
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QUADRO I. Reação de plantas de juta de diferentes idades 	infecção 

causada por 	Colletotrichu7n corôhSrum - 

Percentagem de infecção de fo101os e nmero de lesSes nas hastes 

Tratanento 
Roxa Branca  

(idade) 

Poliolos Hastes Fololos Hastes 

O 100 5 00 O 100,00 O 

5 dias 28,15 3 44 5 23 12 

10 dias 45 5 52 7 44,05 16 

15 dias 55,15 13 46,59 19 

20 dias 55,97 7 50 5 00 30 

25 dias 49,24 9 52 5 70 30 

30 dias 55,26 6 34,30 32 

35 dias 47,97 9 28,00 57 

40 dias 55,21 17 26 5 74 64 

45 dias 57 5 14 32 36 5 31 124 

50 dias 57 1 96 97 60,84 122 
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