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RESUMO
A mancha em rede, causada pelo fungo Drechslera teres, e a mancha marrom, causada por Bipolaris sorokiniana, são
doenças importantes da cultura da cevada. Visando o desenvolvimento de protocolos de esporulação desses fungos in
vitro, o objetivo do estudo foi avaliar a influência de diferentes meios de cultura na produção de conídios desses fungos.
Foram avaliados os seguintes meios de cultura: suco V8-ágar, trigo para quibe-ágar, batata-dextrose-ágar (BDA) e trigo
para  quibe-ágar  suplementados  com  batata  e  dextrose.  O  delineamento  experimental  adotado  foi  inteiramente
casualizado,  com três repetições.  A quantificação dos esporos nas placas de petri  foi  realizada com a câmara de
Neubauer, após 14 dias de incubação. Após cinco dias de crescimento as placas foram submetidas ao estresse por meio
da raspagem.  Bipolaris sorokiniana esporulou em todos os meios de cultura, no entanto a produção de esporos foi
significativamente maior no meio BDA. Já em relação à  D. teres, verificou-se que esse fungo esporulou apenas nos
meios BDA e V8-ágar,  porém com menor  intensidade do que  B.  sorokiniana.  Esses  resultados  contribuem para  o
estabelecimento de protocolos de produção de inóculo in vitro para esses fungos. 

PALAVRAS-CHAVE: Cevada; Mancha em rede; Mancha marrom.

1 INTRODUÇÃO

A cevada (Hordeum vulgare L.) é uma das principais culturas de inverno no sul do Brasil. A
produção  nacional  prevista  para  2017  de  aproximadamente  282  mil  toneladas,  e  seu  principal
destino é a produção de malte na indústria cervejeira (CONAB, 2017).

Um dos principais problemas enfrentados pela cultura é a dificuldade de controle de manchas
foliares, entre elas se destacam a mancha-reticular ou em rede causada pelo ascomiceto Drechslera
teres e a mancha-marrom originada pelo fungo Bipolaris sorokiniana. Estudos sobre a diversidade
patogênica  desses  fungos,  assim  como  de  controle  com  fungicidas,  normalmente  requerem
inoculação desses patógenos,  o que demanda a necessidade de produção massal  de conídios.
Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar a influência de diferentes meios de cultura na produção de
conídios desses fungos.    

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  pesquisa  foi  conduzida  no  Laboratório  de  Fitossanidade  da  Universidade  Estadual  de
Maringá  (UEM).  O delineamento  experimental  adotado  foi  o  inteiramente  casualizado,  com três
repetições. Foram estudados quatro meios de cultura compostos de trigo de quibe-ágar, suco V8-
ágar; batata-dextrose-ágar (BDA) e BDA com trigo para quibe combinado, conforme a composição
apresentada na Tabela 1 (STOLTE, 2006; SOARES, 2009).

Tabela 1: Composição dos meios de cultura
Meio de Cultura Composição
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BDA
Batata (250g de batata) + ágar bacteriológico (20g) +

dextrose (20g) + água destilada (1L)

Suco V8
Suco V8* (200mL) + ágar(17g) + CaCO3(3g) + água

destilada (800mL)

Trigo para Quibe
Trigo para quibe (70g) + dextrose (20g) + ágar (20g)

+água destilada (1L)

BDA + Trigo para Quibe
Batata (250g de batata) + ágar bacteriológico (20g) +

dextrose (20g) + água destilada (1L) + trigo de quibe (70g)
* Marca comercial “Campbell” (produto importado)

 
Para o preparo dos meios de cultura derivados de BDA a batata foi cozida no microondas em

uma fração da água destilada por aproximadamente 10 minutos, o extrato foi filtrado, aferido para
um 1 litro e posteriormente o ágar e a dextrose foram fundidos. O restante dos meios de cultura foi
misturados em um Erlemeyer, acondicionados e autoclavados.

Após os componentes terem sido misturados e autoclavados, foram vertidos em placas de
petri de 90 mm de diâmetro. Posteriormente, o isolado monospórico dos fungos foram repicados por
meio de disco micelial (0,4 mm de diâmetro), posicionado no centro de cada placa.

As placas contendo o micélio foram encubadas em câmara de crescimento a 24°C em escuro
por cinco dias. Após esse período as placas foram retiradas da incubadora, levadas para câmara de
fluxo laminar e submetidas à estresse pela raspagem do micélio com o auxílio de uma lâmina de
vidro esterilizada. Após a raspagem, as placas foram submetidas a 24 horas seguidas de luz a 24°C
e, posteriormente, 24 horas seguidas de escuro a 15°C (LAMARI BERNIER,1989).

E acondicionados na novamente em câmara de crescimento durante 14 dias a ±23°C. A
avaliação foi realizada no decimo quarto dia por meio da quantificação dos conídios produzidos,
utilizando  o  hemacitômetro  de  Neubauer  e  o  número  de  conídios/ml  foi  submetido  à  análise
estatística. Atendidas  as  pressuposições  básicas  para  a  análise  de  variância,  os  dados  foram
submetidos à Anova e, foram significativos pelo teste F (p < 0,05). O teste de comparações múltiplas
Scott Knott (0,05) foi aplicado com a finalidade de verificar diferenças estatísticas entre os isolados e
entre os meios de culturas utilizados. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  isolado  5022  de  D.  teres não  esporulou  nos  meios  de  cultura  BDA+Quibe  e  Quibe,
enquanto o isolado 5000 de  B. sorokiniana obteve as maiores médias nesses meios (Tabela 2).
Verificou-se  que  esse  fungo  esporulou  apenas  nos  meios  BDA  e  V8-ágar,  porém  com  menor
intensidade do que B. sorokiniana.

Tabela 2: Média da esporulação (conídios/ml) de isolados de D. teres e B. sorokiniana em diferentes meio
de cultura

Isolado
Conídio por ml

BDA V8 Quibe BDA+Quibe

 B. sorokiniana-5000 2,8 x 104 aB 2,6 x 104  aC 7,8. 104 aA 6,3. 104 aA

D. teres-5022 2,0 x 103 bA 2,0 x 103  bA SE SE

*Média seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estre si pelo teste 
Scott Knott a nível de 5% de probabilidade. SE, sem esporulação.

O fungo B. sorokiniana esporulou em todos os meios de cultura, no entanto a produção de
esporos foi significativamente maior nos meios contendo trigo para Quibe. Sendo assim, o trigo para
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Quibe pode ser  considerado como uma alternativa a ser empregada na produção de um maior
número de esporos no período de 14 dias, tornando uma ferramenta interessante para os estudos
de patogenicidade e controle desse patógeno.

4 CONCLUSÃO

Os meios de cultura testados apresentaram potencial indutor de esporulação para os isolados
de D. teres e B. sorokiniana, porém a resposta dos fungos foi diferente para os meios de cultura. O
fungo B. sorokiniana esporulou melhor nos meios contendo trigo para quibe, enquanto que D. teres
não esporulou nesses meios. Este último fungo esporulou apenas nos meios BDA e V8-ágar. 
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