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2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1Coleta de material vegetal

Amostragens de material vegetal foram realizadas em duas fazendas

localizadas no município de Santo Antônio do Amparo, naregião sul do estado

de Minas Gerais. AFazenda Cachoeira (20°53,18.79"S, 44°57,4.13"W) adotou o

sistema orgânico de produção de café em 1995, com espaçamento de plantio de
2 x 1 m. O manejo de doenças, nos anos 2003/2004 e 2004/2005, foi realizado

com Viça-café, em cinco aplicações compreendidas de novembro a março. A
Fazenda Taquaril (20°52'49.70"S, 44°56'34.29"W) caracteriza-se pelo sistema
convencional de produção de café, com espaçamento 2 x 0,8 m. Omanejo de
doenças, nos anos 2003/2004 e 2004/2005, foi realizado com Epoxiconazole +
Pyraclostrobin, aplicados em dezembro efevereiro, e tebuconazole, aplicado em
junho (03/04) e novembro (04/05)A. As fazendas são vizinhas e estão a uma
altitudede aproximadamente 1000 m.

Folhas aparentemente sadias foram amostradas de cafeeiros (Coffea
arábica L.) cv Acaiá MG/747-19 em cada fazenda, nos meses de janeiro e
setembro de 2005 e abril 2006, perfazendo um total de 6 visitas de coletas. Dez

plantas por sistema de cultivo foram escolhidas aleatoriamente durante cada
coleta, retirando-se, no terço médio de cada planta, dois ramos plagiotrópicos.
Folhas maduras (quinto par de folhas) de cada ramo plagiotrópico e a parte
mediana de cada ramo foram colhidas para as análises. As amostras foram
acondicionadas em sacos plásticos, levadas ao Laboratório de Sistemática e
Ecologia de Fungos daUFLA e processadas dentro de 24 horas.
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TABELA 3 - Características de espécies de Phoma associadas aocafeeiro.

Se^péde "£? ^ Colônia

Seção Phyllosúctoides

P. tarda liso cinza escuro variável

Diâmetro Teste Clamidóspo
em 7 dias NaOH ro

Conídios

75 - 80 mm ausente
oblongos; uni e bicelular

(4-)5-7(-10)x2-3um

oblongo uni e bicelular

(3-)5-7(-8)x2-3um
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P. exígua
var. noackiana

piloso cinza escuro flocoso 70 - 85 mm ausente

P.exigua var. exígua

Seção Phoma

P. costarricensis

P. herbarum

Seção Peyronellaea

P.jolyana var.jolyana

Seção Paraphoma

P. leveillei

liso

liso

verde oliva a cinza com

tufos de micélio branco
esparsos na colônia,
margem lobada

cinza claro-escuro

cotonoso

liso salmão - branca

liso marrom

setoso verde acinzentado

* barra conídios =5 um; barra clamidósporo = 10um

60-70 mm

70 - 80 mm

50 - 65 mm

30 - 50 mm

20 - 25 mm

ausente
elipsóide; uni e bicelular

6-8 x 3-4 um

ausente

ausente

oval; unicelular

3-5 x 2-3 um

cilíndrico; uniceluar f) fi (1 0l
(3-)5-7(-10) x1,5-2,0 uni ^'

multicelular cilíndrico; unicelular

3-6 x 1-2 um

ausente
fusiforme; unicelular

4-5x1,0-1,5 Mm
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