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0 ViRUS NAS PLANTAS E O SEU COMBATE 

Bawden define as doengas causadas por virus do modo 
seguinte: "As doengas de virus sao as que permanecem ap6s 
a exclusao de todas aquelas cuias causas definidas forem 
conhecidas." 

1.0 
- 0 virus e capaz de causar condig6es patol6gicas;

2.0 
- Apresenta tamanho reduzidissimo em relagao a outros

pat6genos. 

3.° - Nao e detido pelo filtro e e incapaz de multiplicar-se 
"in vitro", com os metodos bacteriol6gicos comuns. 

De vez em quando os cientistas conseguem isolar um virus. 
Com raios X e electromicrosc6pio podemos ver o virus, que, 
segundo Winson e Stanley, e uma agulha cristalina. Foi um 
grande passo para frente. Apesar de ser perfeitamente trans
missivel, ignoramos completamente a sua biologia,. e por isso, 
o progresso de sua multiplicagao.

Nao causa estranheza a uma pessoa de simples bom-senso
saber que o virus nao e detido pelo filtro, e nao se multiplica 
artificialmente como as bacterias? Como combate-lo, se igno
ramos tudo sobre as suas condig6es de vida? Pois bem, que 
adiantam esses fatos para a nossa lavoura, que sofre seria
mente, sempre em maior escala, das chamadas "doengas 
de virus"? 

0 tipico do virus, porem e, ser ele perfeitamente transmis
sivel, o que quer dizer que todas as plantas vizinhas sao con
taminadas pela mesma molestia que ataque uma ou algumas 
delas. De outro lado, esta provado que o virus que provoca o 
encrespamento nas batatinhas causa tambem o mosaico na 
soia. Sao manifestag6es patol6gicas diferentes, apesar de terem 
como causa o mesmo virus. 

Houve cientistas norte-americanos que nao confiaram seria
mente nessa hist6ria de virus ... 

Nao era mesmo para desconfiar? Como podem existir mi
crorganismos que atravessem ate o filtro mais fino? Como se 
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podem multiplicar vegetativamente agulhas cristalinas? E, se 
se multiplicam, por que nao o fazem "in vitro"? E como e pos
sivel que elas contaminem tao facilmente outros vegetais, se 
a sua multiplicac;ao e vislvelmente tao dificil? E como e pos
sivel que um mesmo virus provoque diferentes sintomas? 

Sao estas raz6es bastantes para justificar a desconfianga. Nao 
ha "misterios" na agricultura, nao existem fantasmas, nem as
sombrag6es no mundo das plantas. Quan�o estudei agricult�ra, 
ensinaram-me que o encrespamento das folhas do pessegue1ro, 
transmitido por um certo pulgao, provoca o encrespamento na 
batatinha. "Cortem os pessegueiros e ficarao livres deste terri
vel mal as batatinhas". 

Aprendi tambem que as doengas causadas por virus nos 
tuberculos das batatinhas s6 podem ser evitadas plantando-se 
variedades resistentes. Ensinaram-me muita coisa sobre o virus 
na agricultura e a ultima ratio sempre foi: "plantem-se varie
dades resistentes ao virus!" 

Mas com os anos, os danos causados pelo virus aumentaram 
assustadoramente e por isso os estudos sobre ele prosseguiram 
com maior intensidade. Muitos desconfiavam das conclus6es, 
mas outros acreditavam nelas. Um ou outro cientista conseguia 
exito, chegando a ver com o electromicrosc6pio algo que su
punha ser o virus. 0 que outros viram foram fungis, mas 
variavam muito as especies e era fundada a suspeita de que 
eles s6 atacavam as plantas quando o virus ja as houvesse 
tornado muito fracas. 

Formou-se uma equipe de 19 cientistas ianques, os quais, 
servindo-se bastante da colaboragao dos agricultores e agro
nomos, nada mais fizeram senao pesquisas acerca das mis
teriosas molestias da lavoura atribuidas ao virus. Faziam-nas 
como certos ingleses que perseguem os fantasmas dos seus 
castelos antigos, a fim de conseguir saber se o sao realmente, 
com a {mica diferenga que os fantasmas continuam sendo, ate 
hoie, algo misterioso e o virus pode ser descoberto. 

Compreendo bem que muitos agricultores hao de perguntar: 
"Que tern este geobiologista e autor de "Erosao" com o virus? 
Parece que quer ser um homem de sete instrumentos". 0 virus 
pertence ao fitopat6logo". Perfeitamente, e tambem minha opi
niao que cada especialista deve tratar somente de assuntos 
em que se especializou. Mas neste caso, o prezado critico esta 
enganado. O virus, em geral, como se admite hoie, nao tern 
muito que ver com a fitopatologia, mas quase tudo com a 
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terra, e pode ser considerado uma conseqi.iencia da erosao. 0 
virus, geralmente, se ia quisermos falar nestes termos, nada 
mais e do que "uma doenga da terra". 0 fitopatologista nunca 
o pode encontrar, procurando-o em vao. 0 especialista da
terra e o verdadeiro perito nesse assunto, como provaram os
resultados alcangados por cientistas norte-americanos.

Foi iniciado o seu trabalho sob a presidencia do Sr. Firman 
E. Bear, da American Society of Agronomy, e do Sr. Russel
Coleman, da National Fertilizer Association. Eles relacionaram
todos os sintomas misteriosos verificados em plantas e tiveram
a ideia genial de cultiva-las em solug6es nutritivas, sempre
omitindo um elemento dessas solug6es. E o resultado foi mara
vilhoso. Produziram-se no laborat6rio os mesmos sintomas que
no campo. E quando se apontou as lavouras o elemento, cuja
falta provocava as manifestag6es patol6gicas no laborat6rio,
tornaram-se elas normais com a aplicagao do mesmo elemento.

0 primeiro a atacar estes estudos, pelo novo processo, nao 
mediante o microsc6pio mas na pr6pria terra, foi J. E. McMu
trey Jr. trabalhando com doengas muito estranhas do fumo. 
0 mosaico, a murchidao, o encrespamento e outras molestias 
misteriosas desse vegetal foram submetidas a experiencia. 0 
fumo era, para isso, planta ideal, pois diflcilmente outra planta 
apresentava tantas doengas misteriosas como ele. G. N. Hoffer 
e B. A. Krantz estudaram os cereais, H. A. Johans, B. E. Brown 
e G. V. Houghland as doengas das batatinhas, H.P. Cooper e 
Leroy Donald as do algodao, J. J. Skinner e E. R. Purvis as das 
verduras, W. L. Nelson e Firman E. Bear as das leguminosas, 
0. Welsley Davidson e Wilsey P. Judkins as das arvores fru
tiferas, A. F. Camp., H. D. Chapman e E. R. Parker as dos
citrus, e George D. Scarseth e Norman J. Volk fizeram os estu
dos gerais sobre a agao de "compounds" de minerais.

Cansa ler tantos nomes, mas convem conhecer os homens 
que tiveram a ideia salvadora de atacar essas doengas miste
riosas pela pr6pria terra. Estabeleceu-se logo uma rede de co
laboragao da America ate a fndia, a Australia e a Africa. Os 
estudos absorviam todos que se ocupavam com eles, e traba
lhavam os cientistas e colaboradores febrilmente, seguindo as 
novas pegadas, tao promissoras. As revelag6es eram fantas
ticas, duma simplicidade espantosa, acabando duma vez com 
a mania da gente, ·cuio espirito se formava sob a influencia das 
grandes descobertas de Robert Koch e Luis Pasteur, de respon
sabilizar os micr6bios por todas as doengas. 
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ELEMENTOS RAROS 

Apesar de constitufrem somente pequenissima parcela no 
tear das substcmcias minerais de uma planta, tern os elementos 
raros importancia igual a dos elementos principais. 

Os mesmos apresentam-se geralmente no "compound" Zn
Mn, e as vezes tambem no "compound" Zn-Mn-Cu, mas geral
mente o cobre fica fora do "compound", produzindo ai;6:o a parte. 

Do boro i6: sabemos que faz parte do mais importante "com
pound" na nutric_;:6:o vegetal. 

0 Molibdenio e O van6:dio form am um II compound" a parte 
com o ferro. 

BORO 

A falta de boro, coma tambem a dos outros elementos raros 
verifica-se com maior freqi.iencia nos solos neutros e alcalinos' 
porque s6:o ligados em conjuntos insoluveis. 

Em solos 6:cidos, esses conjuntos se desfazem, libertando os 
elementos. Mas sendo o boro especialmente sujeito a £6:cil la
vagem, tambem falta freqi.ientemente nos solos 6:cidos decai
do� .. �ri�cipalmente quando o tempo est6: seco e q�ente a
dehc1encia de boro se mostra mais acentuada, causando muitos 
danos� Em anos mais chuvosos, o mesmo solo, - onde, num
ano seco e quente, a cultura ficou perdida por falta de boro, 
- apresenta aspecto duma cultura bem so: e normal.

0 boro _e estr;ei�ame�te ligado a func_;:6:o do c6:lcio, e o balanc_;:o
B-Ca, mu1to fragil, fo1 reconhecido como excitante dos pontos
de crescimento. 

ZINCO, MANGANES 

S6:o catalisadores, atuando no crescimento das plantas. O 
m�ga?es influi visl.velmente na distribuic_;:6:o direta dos outros 
mmerms na planta e atua na oxigenac_;:6:o enzinal. 

S6:o bem conhecidas as "doenc_;:as", causadas por falta destes 
elementos raros, mas por enquanto o papel por eles desempe
nhado n6:o foi ainda exatamente definido. 

Eles quase sempre aparecem em conjunto e raramente se 
pode encontrar uma ou outra deficiencia independente. 

0 caracteristico comum a todos elementos raros e que 
quar:do em maior quantidade, eles atuam como fortes t6xicos 
veget::i:is. 
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COBRE 

Torna-se sempre deficiente quando aplicamos um excesso de 
humo ao solo e pode-se ter como regra que "quanta mais humo 
existir tanto mais cobre ser6: necess6:rio a plan ta". Isto e facil
mente' explic6:vel, porque o nitrogenio-cobre e :-1m "compound" 
em que esses dois elementos atuam como antipodas. 0 cobre 
e O componente que da firmeza a planta. Sabendo-se que o 
nitrogenio provoca um aumento consider6:vel no tamanho das 
celula:s, forc_;:ando o crescimento da planta, o cobre parece tanto 
mais valioso, porque a planta n6:o poderia permanecer _ ereta
e vigorosa sem esse elemento. Apesar disso, a soluc_;:ao de 
cobre para curar as conseqi.iencias de sua carencia, n6:o pre
cisa superar a 16/1.000.000 ou, por outras palavras, mais ou 
menos 10 g de co'bre para 600 litros de a:gua. 

MOLIBDENIO 

f: 0 estimulador dos n6dulo-bacterias, especialmente do azo
tob6:cter, e desempenha, por isso, papel importante na assi
milac_;:6:o do nitrogenio atmosferico, sendo empenhado tambem 
na absorc_;:6:o do amonio. 

VANADIUM 

Muito pouco se conhece ate hoie sobre este elemento. Por 
enquanto, sabe-se apenas que a vida microbiana necessita dele 
em certo grau. Por isso, o van6:dio s6 atua indiretamente na 
vida vegetal. Mas sabendo-se que um born numero de mani
festac_;:6es patol6gicas das plantas ainda n6:o foram apuradas, 
pode acontecer que o vanadio venha a ser reconhecido como 
elemento responsavel por uma delas. 

Finalmente temos ainda de observar que a deficiencia dos 
elementos para os vegetais n6:o depende diretamente da caren
cia absoluta. Assim, por exemplo, pode haver deficiencia em 
nitrogenio em tempos umidos e frios. Do mesmo modo, a inso 
lac_;:6:o e a quantidade de carbodi6xido s6:o fatores que limitam 
a assimilac_;:6:o dos nutrientes. 

f: fato que as manifestac_;:6es da deficiencia numa planta s6 
aparecem muito mais tarde que a deficiencia propriamente. 
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