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A podridão negra, causada por Xanthomonascampestrispv. campestris(Xcc), é a 
doença mais importante para a cultura das brássicas no mundo. O conhecimento dos nichos de 
sobrevivência de Xcc é de extrema importância para o manejo da podridão-negra. Este projeto 
de pesquisa avaliou a colonização endofítica de Xcc em apaga-fogo, beldroega, bucha, buva, 
caruru-de-mancha, corda-de-viola, falsa-serralha, fedegoso, guanxuma, joá-de-capote, leiteiro, 
macela, maria-preta, mastruz, mastruz rasteiro, nabiça, picão-branco, picão-preto, poaia, 
rubim, serralha-verdadeira, tiririca e trapoeraba. Além disso, também foi avaliado o 
desenvolvimento de sintomas típicos de bacteriose na parte aérea destas plantas daninhas. Os 
experimentos foram realizados em casa-de-vegetação, durante os anos de 2018 e 2019, e foi 
empregado um isolado de Xcc resistente a rifampicina, e patogênico a brássicas, sendo todas 
as avaliações para detecção de Xcc realizadas em meio de cultura semi-seletivo. A 
confirmação da presença de Xcc nas plantas daninhas foi realizada por PCR com prímers 
específicos. Xcc colonizou endofiticamente todas as plantas daninhas avaliadas, em ao menos 
um experimento, com exceção de beldroega. Sintomas típicos de bacteriose foram observados 
em falsa-serralha, mastruz rasteiro e nabiça. Os resultados obtidos demonstraram que plantas 
daninhas podem ser uma importante fonte de inóculo de Xcc, devendo ser erradicadas de 
campos de cultivo de brássicas, especialmente daqueles com histórico de ocorrência de 
podridão-negra. 
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