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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi avaliar a sensitividade in vitro de isolados de Drechslera tritici-repentis das regiões norte e sul
do estado do Paraná à molécula de fungicida epoxiconazole. Os isolados foram obtidos de plantas de lavouras de trigo
com sintomas de mancha-amarela. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, com três
repetições, em esquema fatorial 6x15. O crescimento micelial dos isolados foi avaliado em meio de cultura de batata-
dextrose-ágar  suplementado  com fungicida  nas  concentrações  de  2,  5,  10,  20  e  40  ppm (partes  por  milhão)  de
ingrediente ativo. Após um período de sete dias em câmara de crescimento a 22±2ºC, no escuro, mediu-se o diâmetro
médio, em centímetros, das colônias.  A dose efetiva que inibe 50% do crescimento micelial (DE50) total foi estimada por
análise de regressão linear. Por meio da análise dos resultados foi possível caracterizar diferenças de sensibilidade entre
os isolados em relação à dose de fungicida em que foram submetidos. A variação de sensitividade ao fungicida foi de
0,91  a  2,97  ppm,  e  as  diferenças  de  DE50 foram estatisticamente  significativas.  Espera-se,  com os  resultados  da
pesquisa, colaborar com o desenvolvimento de estratégias de controle químico da mancha-amarela do trigo a campo.
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1 INTRODUÇÃO

O  trigo  (Triticum  aestivum  L.)  é  uma  planta  pertencente  à  família  Poaceae de  grande
importância  mundial,  sendo  o  segundo  cereal  mais  produzido  no  mundo  (MINISTÉRIO  DA
AGRICULTURA, 2016), com uma estimativa para a safra de 2017/2018 de 736 milhões de toneladas
(International Grains Council– IGC, 2017). Atualmente, o Brasil é responsável por uma produção de
5,54 milhões de toneladas, porém, o consumo nacional é de 12,5 milhões de toneladas, de modo
que é necessária a importação de trigo de países como Argentina, Estados Unidos, Paraguai, entre
outros (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016).

No Brasil, doenças causadas por fungos são os fatores mais limitantes da cultura do trigo e
isso se dá pelo clima brasileiro ser favorável à ocorrência de doenças que se mostram severas em
decorrência de não haver cultivares resistentes no mercado, acarretando assim, em uma média de
produtividade baixa e declínio da área plantada (SANTANA, 2007).

A mancha amarela, causada pelo fungo Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker é uma
das principais doenças da cultura (REIS; CASA, 2007), e seu controle depende, fundamentalmente,
do controle químico com fungicidas, uma vez que as cultivares comerciais tem baixa resistência à
doença. Estudos de sensitividade a fungicidas são importantes para o manejo adequado da doença,
uma vez que seu uso continuado favorece o surgimento  de populações menos resistentes  aos
fungicidas. 

Neste sentido, buscou-se, por meio desta pesquisa, avaliar a sensitividade in vitro de quinze
isolados  de  D.  tritici-repentis a  um  dos  principais  fungicidas  utilizados  no  controle  de  mancha
amarela do trigo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual de
Maringá, PR. Foram coletadas amostras de folhas de plantas de trigo com sintomas de mancha
amarela nas regiões norte e sul do Paraná. Os municípios e seus respectivos isolados de origem
foram: Pinhão (20A1, 20A2, 20A3, 20C1, 20C2, 20C3), Boa Ventura de São Roque (21A1, 21A2,
21A3,  21E1,  21E2,  21E3),  Apucarana (APU 1.2),  Guarapuava (GVA)  e Turvo (Turvo2).  Dessas
amostras foram obtidos isolados de Drechslera tritici-repentis. 

O ensaio de sensitividade ao fungicida epoxiconazole foi conduzido em placas de petri (90
mm de diâmetro) contendo o meio de cultura de batata-dextrose-ágar (250 g batata; 20 g ágar; 20 g
dextrose).  O  fungicida  foi  previamente  solubilizado  em  água  autoclavada  e,  posteriormente,
adicionado  ao  meio  BDA fundente,  também autoclavado,  com temperatura  entre  45°C e  48°C,
obtendo-se os  substratos  nas concentrações de 2,  5,  10,  20  e  40 ppm (partes  por  milhão)  de
ingrediente ativo.  O meio BDA com as diferentes concentrações do fungicida foi  distribuído em
placas de Petri, utilizando 15 mL por placa. No centro de cada placa foi colocado um disco de 0,4
centímetros  com micélio  dos isolados crescidos em meio  BDA.  As testemunhas consistiram de
discos de micélio colocados em meio BDA sem o fungicida. As placas com o inóculo dos fungos
foram colocadas em câmara do tipo B.O.D. com regime de 24 horas de escuro em temperatura de
24°C, por um período de sete dias. Após este período, mediu-se o diâmetro médio, em centímetros,
das colônias nos tratamentos com fungicida e a testemunha, a fim de obter os dados para a análise.

O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial
6x15, avaliando a combinação de 6 doses de fungicida e 15 isolados, com 3 repetições, sendo cada
repetição composta por uma placa de Petri.  

A homogeneidade dos dados obtidos foi verificada pelo teste de Hartley, e, posteriormente, os
dados foram submetidos à análise de variância, e então, submetidos à análise de regressão linear
para  obtenção  da  dose  efetiva  que  inibe  50% do  crescimento  micelial  (DE50)  dos  isolados.  As
análises foram realizadas através do software SISVAR 5.6.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
              

Através da análise de variância fornecida pelo software a 5% de probabilidade foi possível
constatar  que os  fatores  ISOLADO e DOSE tiveram interação significativa  sobre  o  crescimento
micelial,  havendo  assim,  a  necessidade  do  desdobramento  da  análise,  a  qual  conclui  que  há
diferenças significativas  entre  os  isolados nas doses estudadas.  Na populações de isolados do
estudo, a DE50 variou de 0,91 a 2,97 ppm. A DE50 do isolado menos sensível foi 3,2 vezes menor do
que o isolado mais sensível  (Figura 1).  Os resultados mostram que o fungicida está exercendo
pressão de seleção em relação ao patógeno, porém a variação de sensitividade ao fungicida ainda
pode ser considerada moderada a baixa. Este foi o primeiro estudo de sensitividade ao fungicida
epoxiconazole, utilizado no controle de mancha amarela do trigo no estado do Paraná.  
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Figura 1: Sensitividade de isolados de D. tritici-repentis do estado do Paraná ao fungicida epoxiconazole.

De  acordo  com  os  ensaios  de  Graepin  (2013)  em  que  foi  testado  a  sensibilidade  de
germinação de esporos e crescimento  micelial  in  vitro de  Drechslera tritici-repentis entre outros
fungos que causam danos na cultura do trigo, fungicidas do grupo dos triazóis obtiveram controle
satisfatório sobre todos os isolados testados.

Segundo Navarini et al. (2012), a utilização da molécula epoxiconazole isolada no controle de
manchas foliares do trigo tem demonstrado os melhores resultados, em comparação com outras
moléculas isoladas e até mesmo em comparação com misturas de ingrediente ativo, reforçando a
ideia  do  presente  trabalho  de  que  o  patógeno  em  questão  ainda  demonstra  ter  grande
susceptibilidade ao ingrediente ativo em questão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciaram que os isolados estudados apresentam comportamento
diferente entre si em relação às doses de fungicida em que foram submetidos, porém, todos eles
apresentaram alta susceptibilidade ao ingrediente ativo em questão.
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