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PESQUISA
EMAN DAM ENTO

Xanthomona~ vignieola EM FEIJAO
Walp,) NO ESTAOO DO PIAU!,

Antonio Apoliano dos Santos 1
. I

Francisco Rodrigues Freire F11hb

A mancha bacteriana, causada par Xanthomona~ vignicola
Burkholder, ~ uma doenQa de import~ncie econ6mica para a cultura do
feijao macassar, nao so pela elevada percentagem de plantulas que
pode matar, mas tamb~m pela reduQao de rend1mento que pode causar
em fungao, naturalmente, do grau de suscetibilidade da cultivar e
das condigoes ambientais, A bacteria pode infetar folhas, caule e
vagens, atraves de cujas sementes a patogeno e disseminado, em can
diQoes naturais, No Brasil, sua ocorrencia tern side registrada nos
estados de Goias, Bahia, Maranhao e Para, No :entro Nacional de Pes
quisa de Arroz e Feij~o (CNPAFJ, em Goiania, varios 1solados de Xa~
thomona~ tern side obtidos a partir de feijao macassar,

A ocorrencia da mancha bacteriena, no Piau!, foi registr~
da em abril de 1982, no Campo da Unidade de ExecuQ80 de Pesquisa de
Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) par ocasieo' de uma
1nspegao fitossanitaria em urn ensaio de avalia9ao de cultivares e
linhagens de feijao macassar,

Folhas de plantas de feijao macassar, cultivar 'Pit1uba',
com sintomas de mancha bacteriana, foram coletadas e levadas ao la
boratorio da UEPAE de Teresina pare isolamento e identificagao do pa
togeno, Apos 0 exame microscopico de fluxo bacteriano, fez-se 0 iso
lamento da bacteria em meio BSA (batata-sacarose-agarJ, contendo e
trato de levedura, sulfato de magn~sio e fosfato de potassio. Tres
dies apos 0 isolamento, surgiram colonias de bacterias, circulares,
convexas, lisas e amarelas,



,..----------------------- PESQUISA EM ANDAMENTO

Teste de patogenicidade foi feito emfeijao macassar, cuI
tivar 'Serido', colocando-se pequenas gotas de urna suspensao bacte

9 -
riana (1 x 10 cel/ml) sabre folhas de plantas jovens. Com uma ag~
Iha esterelizada. fez-se a inocula~ao da bacteria. ferindo-se, leve
mente, as tecidos faliares sob as gotas da suspensao. Aproximadame~
te 10 a 12 dias apos a inocula~ao, as plantas inoculadas reproduz!
ram sintomas semelhantes aqueles apresentados pelas plantas doentes
em campo. e que serviram para isolamento inicial da bacteria. 0 rei
solamento da bacteria foi feito a partir das plantas inoculadas em
casa-de-vegeta~ao, e as colonias bacterianas obtidas apresentaram
caracterfsticas culturais identicas aquelas inicialmente isoladas.
Foi feita a coloragao de Gram. com cristal violete. alcool e safra
nina, que ratificou a identifica~ao generica da referida bacteria
dentro do grupo das Gram negativas.

Baseado nos sintomas caracteristicos da mancha bacteriana,
duas leitures foram feitas (aos 40 e 62 dias apos a semeadura) em
diversas cUltivares e linhagens, constituintes do referido ensaio,
cujo delineemento experimental fai urn latics 6 x 6, com 3 repet!
~oes. Cada parcela continha. em media, 70 plantas. As leituras fa
ram feitas nas 3 repetic6es, mediante uma escala de notas, cujas vai
lares variaram de 0 a 5, sendo 0 = ausencia de plantas com sinto
mas: 1 = 1 a 10% das plantas-' parcela com sintomas 2=10 a 25% das
plantas da parcela com sintomas; 3 = 25 a 50% das plantas da parc~
la com sintomas: 4 = 50 a 75% das plantas da parcela com sintomas e
5 = 75 a 100% das plantas da parcela com sintomas. No final das lei
turas, considerou-se apenas a maior das notas dadas nas 3 repet!
~oes.

Na primeira leitura somente as cultivares ou linhagens
'TVu 2759', 'CNCx 105-04F' 'CNCx 97-0lF', 'CNCx 92-01F', 'Bulk-p-
81-6', 'Bulk-SQCx-5', 'VITA-3' e 'Pitiuba' apresentaram sintomas da
mancha bacteriana. Na se8unda leitura, alem dessas, as cultivares
au linhagens 'V-Chinigra', 'CNCx 112-05F', 'Bulk-p-81-l0', 'CNCx
24-0l6E', 'CNCx 24-0l5E' e 'Cojo', tambem estavam infetadas (Tabela
U.

Nao houve disseminagao da bacteria dentro da parcela duran
te a intervalo das leitur.as, porem houve evolu~ao da doen~a nas
plantas infetadas. A cultivar 'Pitiuba' apresentou maior numero de
plantas enfermas.



TABELA 1. Natas de ava1ia~aa da mancha bacteriana (Xanthomona~ v~
n~eola). para diversas cu1tivares e 1inhagens de feija

I. mac~~~atQ Res~ltedo de.dUBs lettures. Ter§sina. 1982.

Cu1tivares e
1inhagens

Notas
1~ 1eitura 2~ 1eitura

TVu 2759
CNCx 105-04F
CNCx 97-01F
Bu1k-p-Bl-6
VITA-3
CNCx 92-01F
Bulk-S[;JCx-5
Pitiuba
V-Chinigra
Cl\lCx 112-05F
BUlk-p-Bl-10
CNCx 24-016E
CNCx 24-015E
Coj a
CNCx 8B-OI2E
Sel. Costa Rica V-33
CNCx 10 -9F
CE-141
CNCx l05-11F

CNCx-OlCCNCx-OlC
CNCx 97-07F
TVu 1969
CNCx 85-015F
CNCx 75-4F
Bulk-p-81-1
Bulk-p-8l-2
Bulk-p-81-3
Bulk-p-81-L',
BUlk-p-Bl-5
Bulk-p-Bl-7
Bulk-p-BI-B
Bulk-SDCx-4
Bico de Pat a
Pendanga
40 Oias
CNCx 27-2E

Estudos adicionais devem ser feitos para caracterizar est
isolado. no que diz respeito aos caracteres morfologicos e biaqufm
cas da bacteria. bem como provas de patogenicidade com outras cult
vares de feijao macassar. Dutra tarefa indispensavel que deve se
realizada, tendo-se em vista que referido patogeno pode ser transm
tido;por semente, ~ com respeito a um levantamento da ocorr~nci



desta enfermidade em todas as rSfio8S produtoras de feijao, no Esta
do, principalmente nos campos de aEricultore5 credenciados para pro
dU9ao de 5ementes fiscalizadas, a fim de 5e evitar a di5semina9ao
da bacteria em areas on de ainda nao existe, e com finalidade, tam
bem, de se poder recom8ndar medidas adequadas de controle.


