
ISBN 978-85-459-0773-2

CARACTERIZAÇÃO DA SENSITIVIDADE DE ISOLADOS DE DRECHSLERA
TRITICI-REPENTIS A TEBUCONAZOLE

João Vitor Ganem Rillo Paz Barateiro¹; Renato Garozi2; Priscila Angelotti2; Lorrant Cavanha Gabriel3;
Dauri José Tessmann4

1Acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá
2Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UEM, rgarozi@hotmail.com

3Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UEM
4Orientador, Doutor, Departamento de Agronomia, UEM, djtessmann@uem.br

RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a sensitividade in vitro de isolados de Drechslera tritici-repentis de diferentes
regiões do estado do Paraná à molécula de fungicida tebuconazole. Os isolados foram obtidos de lavouras de trigo com
sintomas de mancha-amarela e mantidos em placas de Petri. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente
casualizado (DIC).  O fungicida utilizado neste estudo apresenta formulação do tipo concentrado emulsionável (EC),
contendo  200  gramas  por  litro  (21,3%)  de  ingrediente  ativo  tebuconazole.  Para  a  avaliação  do  fungicida  sobre  o
crescimento micelial foi utilizada a solubilização do produto químico em água autoclavada e, posteriormente, adicionado
ao meio BDA fundente, obtendo-se os substratos nas concentrações de 0,1; 1; 10; 50 e 100 ppm (partes por milhão) de
ingrediente ativo. 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. Após um
período de sete dias em B.O.D. 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. 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. 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 cultura de grande importância em todo o mundo, sendo o
segundo cereal com maior produção, ficando atrás apenas do milho, além de ser a principal fonte
energética na alimentação da população de muitos países (ZYLBERSZTAJN et al., 2004), com uma
estimativa para a safra de 2017/2018 de 736 milhões de toneladas (INTERNATIONAL GRAINS
COUNCIL, 2017).

Uma  das  limitações  da  elevação  dos  índices  de  produção  deve-se,  principalmente,  às
condições  climáticas  relacionadas  à  temperatura  e  precipitação  pluvial  que,  pela  ocorrência  de
chuvas frequentes e altas temperaturas, contribuem para o ataque severo de doenças na cultura
(REIS et al., 2001).

As manchas foliares são as doenças mais comuns na cultura do trigo, apresentando maior
incidência sob o sistema de plantio direto e monocultura, o que pode ser explicado pela emergência
das plântulas junto aos restos culturais infectados (PRESTES et al , 2002). Entre os patógenos mais
comuns está o fungo  Drechslera tritici-repentis,  quando em sua fase assexuada, e  Pyrenophora
tritici-repentis, quando em sua forma sexuada, causador da mancha amarela da folha, que por ser
um fungo necrotrófico, provoca danos mais severos às culturas no sistema plantio direto (REIS et al.,
2001). 

Ainda segundo Reis et al. (2001), em regiões dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná,
tem-se notado diferenças de efetividade de fungicidas do grupo químico dos triazóis no controle da
mancha amarela do trigo. Sendo assim, é imprescindível que se faça um estudo a fim de observar
diferenças de susceptibilidade de isolados de diferentes áreas agrícolas a fungicidas comerciais.
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Neste  sentido,  buscou-se,  por  meio  desta  pesquisa,  avaliar  a  sensitividade  in  vitro dos
isolados de diferentes áreas do estado do Paraná à molécula de fungicida tebuconazole, observando
se há diferenças de susceptibilidade nas diferentes doses testadas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual de
Maringá (23°24’21’’S, 51°56’36’’O), na cidade de Maringá – PR. Foram coletadas amostras de trigo
de diferentes áreas do estado do Paraná, gerando 4 isolados de Drechslera tritici-repentis em placas
de Petri. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado – DIC em esquema
fatorial 4x6, avaliando-se a combinação de 6 doses de fungicida e 4 isolados de Drechslera tritici-
repentis, totalizando 24 tratamentos e 3 repetições, sendo cada repetição composta por uma placa
de Petri, porém, não houve interação entre os fatores, sendo estes, analisados individualmente.

Os municípios e seus respectivos isolados de origem foram: Londrina (21E2),  Apucarana
(APU), Guarapuava (GVA) e Foz do Jordão (20C1). O fungicida utilizado neste estudo foi o Folicur
da empresa Bayer, com formulação do tipo concentrado emulsionável (EC), contendo 200 gramas
por litro (21,3%) do ingrediente ativo tebuconazole, pertencente ao grupo dos Triazóis. 

Para a avaliação do fungicida sobre o crescimento micelial  foi  utilizada a solubilização do
produto  químico  em  água  autoclavada  e,  posteriormente,  adicionado  ao  meio  BDA  fundente,
também  autoclavado,  com  temperatura  entre  45°C  e  50°C,  obtendo-se  os  substratos  nas
concentrações de 0,1; 1; 10; 50 e 100 ppm (partes por milhão) de ingrediente ativo. 

O meio BDA com as diferentes concentrações do fungicida foi distribuído em placas de Petri
de 9 cm de diâmetro, 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.

A homogeneidade dos dados obtidos foi verificada pelo teste de Hartley, e, posteriormente, os
dados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Scott-
Knott a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas através do software SISVAR 5.6.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
              

Através da análise de variância fornecida pelo software SISVAR 5.6 a 5% de probabilidade foi
possível  constatar  que a  interação dos fatores  ISOLADO e DOSE não foi  significativa  sobre  o
crescimento micelial, deste modo, os fatores foram analisados separadamente. 

A  análise  do  fator  ISOLADO  concluiu  que  há  diferenças  significativas  nas  médias  de
crescimento  dos  isolados,  revelando  que  os  isolados  21E2,  20C1  e  APU  não  diferiram
estatisticamente entre si, ao tempo que o isolado GVA apresentou a menor média de crescimento,
diferindo-se estatisticamente dos demais, portanto, é considerado mais suscetível à molécula de
tebuconazol que os demais (Quadro 1).
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Quadro 1: Média de diâmetro (cm) do fator isolado
ISOLADO DIÂMETRO (cm)

GVA 2,87 a
21E2 4,15 b
APU 4,16 b
20C1 4,22 b

Letras iguais indicam médias iguais para cada pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

A análise do fator DOSE concluiu que há diferenças significativas entre as doses estudadas,
mostrando que a dose de 100 ppm apresenta melhor controle do crescimento micelial do fungo,
porém, não houve diferença estatística entre as doses de 100 e 50 ppm (Quadro 2). 

Quadro 2: Média de diâmetro (cm) do fator dose
DOSE (ppm) DIÂMETRO (cm)

100 0,90 a
50 1,00 a
10 2,04 b
1 5,34 c

0,1 6,65 d
0 7,16 e

Letras iguais indicam médias iguais para cada pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciaram que os isolados estudados apresentam comportamento
diferente entre si, mostrando que há fatores de seleção nos diferentes ambientes em que o patógeno
em questão se encontra.

Segundo Ghini e Kimati (2000), o uso de fungicidas é um dos principais métodos de controle
de doenças de plantas, porém, seu uso sucessivo pode promover a seleção de linhagens de fungos
fitopatogênicos resistentes, não controlados pelo fungicida. 

Dentro deste contexto, após relatos de dificuldade no controle químico de manchas foliares
em trigo nas últimas safras na região sul do Brasil, onde se observou baixa eficiência de controle,
mesmo após sucessivas aplicações de fungicidas,  levantou-se a possibilidade de ocorrência da
redução  de  sensibilidade  do  fungo,  agente  causal  da  mancha-amarela  do  trigo,  aos  fungicidas
(TONIN, 2012).

Do mesmo modo, o presente estudo indica que o aumento na dose de fungicida apresenta
melhor controle, porém, há um ponto em que o aumento na dose de fungicida não apresenta razão
prática para tal.
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