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RESUMO
O objetivo  da  pesquisa  foi  avaliar  a  influência  de  diferentes  meios  de  cultura  e  regimes  de luz  e  temperatura  na
esporulação do fungo  Drechslera tritici-repentis. Os meios de cultura avaliados foram suco V8-ágar, suco V8+BDA e
meio de trigo para quibe-ágar.  As condições de incubação foram as seguintes:  cinco dias a 24ºC, no escuro,  com
raspagem do micélio no 5º dia, seguido por 24 horas a 24ºC, sob luz contínua, seguido por 24 horas a 15ºC, no escuro,
repetindo o procedimento, totalizando 14 dias (condição 1); e cinco dias a 24ºC, no escuro, com raspagem do micélio no
5º  dia,  seguido  por  24  horas  a  24ºC,  sob  luz  ultravioleta,  seguido  por  24  horas  a  24ºC,  no  escuro,  repetindo  o
procedimento, totalizando 14 dias (condição 2). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro
repetições. Para a avaliação da esporulação foi adicionado 7 ml de água estéril  em cada placa, com raspagem do
micélio, seguido por quantificação em câmara de Neubauer. O fungo esporulou em todos os meios de cultura, no entanto
o meio no qual foi obtida maior esporulação foi suco V8-ágar na condição 1. Espera-se, com este resultado, colaborar
com  o  desenvolvimento  de  metodologias  de  esporulação  mais  eficazes  para  o  estudo  do  comportamento  e  da
patogenicidade do fungo causador da mancha-amarela em regiões produtoras de trigo.
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1 INTRODUÇÃO

A mancha amarela do trigo, causada pelo fungo Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker
em sua fase assexuada, ou em sua fase sexuada,  Pyrenophora tritici-repentis (Died.)  Drechs, não
possui um tipo de clima específico para sua ocorrência, como acontece com outras doenças que
atacam o trigo.  Ela tem distribuição em vários países como Austrália,  Canadá, Estados Unidos,
Brasil  e  Uruguai,  portanto,  encontra-se  em países  de  clima  temperado,  bem como em regiões
quentes. Porém, a doença tornou-se potencialmente destrutiva, principalmente como consequência
da difusão de condições de cultivo mínimo que mantêm os restos culturais na lavoura (REIS; CASA,
1996).

O  desenvolvimento  desta  doença  é  atribuído,  em  diversos  estudos,  à  permanência  dos
resíduos culturais de trigo no campo após a colheita, ao movimento dos esporos a longas distâncias,
ao estágio de desenvolvimento da cultura, à temperatura e ao período de molhamento (SINGH,
2001).

O surgimento de frequentes epidemias de mancha amarela em lavouras de trigo fez com que
os programas de melhoramento buscassem genótipos com maior grau de resistência à doença,
porém, alguns empecilhos dificultam esse processo. Uma dessas dificuldades é a baixa capacidade
de esporulação in vitro desse patógeno, de modo que a quantidade de esporos produzidos é, na
maioria das vezes, insuficiente para pesquisas de resistência varietal (SANTOS et al., 2002).

Por essa razão, torna-se imprescindível que se faça um estudo a fim de obter métodos mais
produtivos de esporulação para execução de trabalhos de pesquisa envolvendo inoculação artificial
do patógeno.

Neste  sentido,  buscou-se,  por  meio  desta  pesquisa,  avaliar  qual  o  meio  de  cultura  mais
eficiente  na  esporulação  do  patógeno  em  questão,  além  de  verificar  qual  a  metodologia  mais
adequada para a obtenção dos resultados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual de
Maringá, na cidade de Maringá – PR, com um isolado de Drechslera tritici-repentis da coleção de
fungos do Laboratório de Fitopatologia da UEM. 

Foram testados três meios de cultura diferentes, sendo eles: suco V8-ágar, suco V8+BDA e
trigo para quibe-ágar. Abaixo (Quadro 1) é representada a composição dos meios de cultura:

Quadro 1: Composição dos meios de cultura

MEIO DE CULTURA
COMPOSIÇÃO

(Para 1 Litro de meio de cultura)

Suco V8-ágar
Suco V8 (200mL) + CaCO3 (3g) + ágar (20g).

Completar com água destilada para 1 litro.

Suco V8+BDA
Suco V8 (150mL) + ágar (20g) + BDA

(500 ml) + CaCO3(3g). Completar com água destilada para 1 litro.

Trigo para quibe-ágar
70g de farinha de trigo + 20g de dextrose + 20g

de ágar. Completar com água destilada para
1 litro.

As condições de incubação foram as seguintes: cinco dias a 24ºC, no escuro, com raspagem
do micélio no 5º dia, seguido por 24 horas a 24ºC, sob luz contínua, seguido por 24 horas a 15ºC, no
escuro, repetindo o procedimento, totalizando 14 dias (condição 1); e cinco dias a 24ºC, no escuro,
com raspagem do micélio no 5º dia, seguido por 24 horas a 24ºC, sob luz ultravioleta, seguido por 24
horas a 24ºC, no escuro, repetindo o procedimento, totalizando 14 dias (condição 2). A condição de
crescimento e esporulação 1 foi baseado nos estudos de Lamari e Bernier (1989), e a condição 2
baseou-se nos estudos de Khan (1971), Urashima e Kato (1994) e Saavedra (1982). 

Foram utilizadas 4 placas de petri de 9 centímetros de diâmetro para cada meio de cultura,
sendo cada placa caracterizada como uma repetição. Em ambas as condições quantificaram-se os
esporos com o auxílio de uma câmara de Neubauer e observado em microscópio aos 14 dias após
repicagem do isolado.

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 no teste de Tukey a 95% 
de probabilidade foi possível constatar que houve diferenças significativas entre os meios de cultura 
estudados (Tabela 1). 

Verificou-se que o meio de cultura Suco V8-ágar na condição 1 proporcionou esporulação
significativamente superior aos demais tratamentos. Os demais tratamentos não diferiram entre si.

Tabela 1. Média da esporulação de D. tritici-repentis em diferentes meios de cultura 
MEIO DE CULTURA CONÍDIOS POR mL
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Suco V8-Ágar – Condição 1 1,8 x 104 a

Suco V8-Ágar – Condição 2 5,6 x 103 b

Suco V8 + BDA – Condição 1 3,1 x 103 b

Suco V8 + BDA – Condição 2 3,1 x 103 b

Farinha de Quibe – Condição 1 1,8 x 103 b

Farinha de Quibe – Condição 2 2,5 x 103 b
Letras  iguais  indicam  médias  iguais,  letras  diferentes  indicam  médias  diferentes  pelo  teste  Scott-Knott  a  5%  de
probabilidade.

Saavedra  (1982)  estudou  meios  de  cultura  e  condições  diferenciadas  para  indução  de
esporulação, e seus melhores resultados foram obtidos com o meio de cultura V8-BDA combinada à
condição de incubação em regime de luz/escuro (10/14h), apresentando resultados semelhantes ao
do presente estudo.

A intensidade da luz também é um fator que pode influenciar a germinação de conídios, a
taxa de crescimento vegetativo, a indução de formação de estruturas reprodutivas, a pigmentação, a
forma e o tamanho dos esporos de grande parte das espécies fúngicas. A irradiação luminosa, ou a
luz negra, também podem induzir ou inibir o crescimento e a esporulação de fungos (TEIXEIRA et
al., 2001). 

Segundo os estudos de Lamari e Bernier (1989), para boa produção de esporos, a colônia
deste fungo não deve estar muito desenvolvida na placa e o micélio deve sofrer estresse de tal
forma a induzir a esporulação. Essa afirmação revelou-se válida, já que, nesta pesquisa os meios de
cultura com farelo para quibe apresentaram o maior crescimento micelial do fungo e os meios de
cultura com suco V8 apresentaram pouca formação de micélio do fungo, indicando que a relação
crescimento micelial x esporulação é inversamente proporcional.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados evidenciam que o meio de cultura Suco V8-ágar, na condição 1,
apresenta maior indução da esporulação do fungo em questão, ao passo que nenhum outro meio de
cultura apresentou resultados satisfatórios. 
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