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RESUMO   
Os fungos Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Barry e Sclerotium rolfsii Sacc, 

causadores respectivamente da Podridão Branca da Haste e Murcha de 

Sclerotium na soja, são fitopatógenos destrutivos que atacam mais de 500 

espécies da planta. Muitas técnicas de inoculação vêm sendo usadas para avaliar 

resistência de genótipo, como também, na avaliação de agentes de controle 

biológico das doenças, para diferentes culturas. O presente estudo teve por 

objetivo comparar quatro métodos de contaminação do solo, tendo em vista a 

condução de ensaios em casa de vegetação, com a soja [Glycine max (L.) Merr.]. 

Os tratamentos empregados foram os seguintes: 1) 5g de grãos de milho 

colonizados com o fungo/Kg de solo; 2) 5g de grãos de arroz colonizados com o 

fungo/Kg de solo; 3)cinco discos de BDA com micélio do fungo/Kg de solo 4) 10mL 

de suspensão de micélio do fungo/Kg de solo. As avaliações foram realizadas aos 

14 dias após a semeadura, em termos de porcentagem de plântulas mortas. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
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pelo teste de Tukey (P≤0,05). Para, 

ambos os patógenos, a contaminação 

do solo com grãos de arroz e de 

milho colonizados foram os métodos 

que se mostraram mais eficientes 

para avaliação da intensidade dessas 

doenças em soja.  

 
Palavras chaves: Fungos de solo, 
doenças, Glycine max. 
 
 

ABSTRACT 
 
Methodology stablishment for soil 
contamination with Sclerotinia 
sclerotiorum and Sclerotium rolfsii 
propagules, and disease 
symptoms expression in soybean 
  

The fungi Sclerotinia 

sclerotiorum (LIB.) de Barry and 

Sclerotium rolfsii Sacc. are 

destructive plant pathogens infecting 

over 500 species. They cause stem 

rot and seedling decay, respectively. 

Many inoculation techniques are used 

to evaluate resistance and biological 

control agents for the diseases, in 

different crops. This study compared 

disease evaluations of soybean 

[Glycine max (L.) Merr.] by four soil 

contamination methods in 

greenhouse: colonized maize grain, 

colonized rice grain, mycelia disc and 

mycelia suspension in water. The 

incorporation of inoculum in soil was 

made 24 hours before seeded with 

soybean. The evaluations were based 

in base of percentage of plants killed 

after 14 days. Experimental design 

was completely randomized with five 

replicates with six plants per plot. 

Data were subjected to ANOVA, and 

means were compared by Tukey’s 

multiple range test (P≤0,05). 

According to the results, soil 

contamination with colonized grains of 

maize and rice were the most efficient 

methods to evaluate the intensity of 

these diseases in soybean. 
  

Keywords: Soilborne fungi, diseases, 
Glycine Max.  
 
  
INTRODUÇÃO 

Os fungos Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib.) de Barry e 

Sclerotium rolfsii Sacc. são 

patógenos de solo, que atacam 

diversas culturas em todo o mundo. 

Na cultura da soja [Glycine max (L.) 

Merr.], causam as enfermidades 

denominadas podridão branca da 

haste e murcha de sclerotium, 

respectivamente, ambas facilmente 
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reconhecidas no campo. Para S. 

sclerotiorum, o sinal característico é a 

formação de um micélio cotonoso em 

todas as partes da planta afetada 

pela doença, enquanto para o S. 

rolfsii, a principal característica é um 

emaranhado de micélio branco 

formado na base da haste, em restos 

vegetais e na superfície do solo, ao 

redor das plantas infectadas (Sinclair 

& Backman, 1989).  

Para a condução de estudos 

na busca de métodos de controle das 

enfermidades, incluindo a avaliação 

de agentes para o controle biológico, 

faz necessário o estabelecimento das 

condições adequadas para expressão 

dos sintomas típicos da doença nas 

plantas. Vários fatores podem 

influenciar no desenvolvimento dos 

sintomas e sinais do patógeno, entre 

eles, os métodos utilizados para 

veiculação de propágulos, 

contaminação do solo e/ou 

inoculação das plantas (Campbell & 

Madden, 1990).  

 Muitos métodos de 

avaliação têm sido usados na busca 

de genótipos resistentes às doenças, 

bem como na determinação da 

eficiência de agentes de controle 

biológico das doenças. Assim, há 

diferentes técnicas de inoculação 

para diferentes culturas (Vuong et. al, 

2004).  

Este trabalho teve como 

objetivo estabelecer uma metodologia 

para contaminação do solo, que 

proporcione níveis adequados das 

enfermidades podridão branca da 

haste e murcha de sclerotium da soja, 

tendo em vista a realização, de 

ensaios na busca de agentes de 

biocontrole para os patógenos em 

questão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  
Os experimentos com cada um 

dos patógenos (S. sclerotiorum e S. 

rolfsii) foram realizados 

separadamente. Utilizaram-se sacos 

de polietileno com aproximadamente 

450g de solo autoclavado, constituído 

de uma mistura na proporção 

aproximada de 60L de terra de 

barranco, areia e esterco ambos na 

proporção de 17L, palha de arroz 

queimada na proporção de 6L, 

suplementada com 0,157 Kg de 

calcário e 0,235 Kg de superfosfato 

simples. O cultivo de ambos os 

fungos para obtenção de inóculo 
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ocorreu em incubadora BOD a 250 C, 

com fotoperíodo de 12 horas, durante 

sete dias. O meio de cultura utilizado 

na reativação das colônias foi à base 

de Batata-dextrose-Ágar (BDA), 

enquanto, para a produção dos 

propágulos dos fungos e posterior 

contaminação do solo, utilizaram-se, 

além do meio BDA, grãos de arroz 

parboilizado (tipo 1) e de milho. 

Esses dois substratos foram 

utilizados de acordo com a  

metodologia citada por Pereira et al 

(1996) com modificações. Discos de 

micélio retirados de colônias com 

cinco dias de idade foram transferidos 

para frascos contendo os substratos 

previamente umedecidos com água 

destilada (20% p/v) e esterilizados a 

120 0C por 20 minutos. Após o 

período de incubação descrito 

anteriormente, efetuou-se a 

contaminação do solo com os 

propágulos fúngicos, de maneira a 

formar os  quatro tratamentos, a 

seguir: 1) 5g de grãos de milho 

colonizados com o fungo/Kg de solo; 

2) 5g de grãos de arroz colonizados 

com o fungo/Kg de solo; 3) cinco 

discos de BDA com micélio do 

fungo/Kg de solo e 4). 10mL de 

suspensão de micélio do fungo/Kg de 

solo. A semeadura da soja foi 

realizada 24 horas após tratamento 

do solo. As avaliações foram 

realizadas aos 14 dias após a 

semeadura, em termos de 

porcentagem de mortalidade de 

plântulas. O delineamento 

experimental utilizado, para ambos os 

patógenos, foi o inteiramente 

casualizado, com cinco repetições. 

Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e as médias, 

comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nível de 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os resultados obtidos com 

ambos os patógenos encontram-se 

ilustrados nas Figuras 1, 2 e 3.  

O isolado de S. sclerotiorum 

utilizado neste trabalho mostrou ser 

menos agressivo à cultura da soja, 

comparado ao isolado de S. rolfsii. A 

mortalidade de plântulas atingiu 

100% em solos contaminados com 

grãos de arroz colonizados. Porém, 

com grãos de milho, a mortalidade 

ficou entre 60 e 70%, enquanto os 

métodos de contaminação por meio e 

discos de micélio e suspensão 
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aquosa não apresentaram qualquer 

efeito no desenvolvimento de 

plântulas, igualando-se aos 

tratamentos testemunhas (sem 

fungo).  

Com S. rolfsii, maiores 

porcentagens de mortalidade foram 

obtidas quando a contaminação do 

solo ocorreu pela utilização de grãos 

de arroz e grãos de milho. Esses 

tratamentos não diferiram entre si, 

resultando em 100% de plântulas 

mortas. Os outros dois tratamentos 

(discos de BDA com micélio e 

suspensão aquosa de micélio) 

também não diferiram entre si, 

contudo, diferindo dos dois primeiros 

e dos tratamentos testemunhas. 

Nestes, não se verificou mortalidade 

de plântulas.  

.Os resultados obtidos neste 

trabalho levam à indicação do uso de 

arroz e milho como substratos para 

cultivo dos fungos S. Sclerotiorum e 

S. rolfsii e, da mesma forma, na 

veiculação do inóculo para 

contaminação de solo. Ambos 

permitiram bom desenvolvimento dos 

dois fungos e, quando aplicados ao 

solo, observou-se resposta 

satisfatória em termos de incidência 

de doença. Além disso, tornam mais 

simples e práticos os procedimentos 

envolvidos na condução de 

bioensaios com esses patógenos de 

solo.  
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 Figura 1 Porcentagens de mortalidade de plântulas de soja, induzida por S. sclerotiorum (A) e S. rolfsii 

(B), em solo submetido aos seguintes tratamentos, em casa de vegetação: GM=grãos de milho 

colonizados; GA=grãos de arroz colonizados; SU=suspensão aquosa de micélio e DM=discos de meio 

BDA com micélio, cada um com suas respectivas testemunhas. 
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Figura-2. Mortalidade de plântulas de soja em solo submetido aos seguintes tratamentos: A) S. 
sclerotiorum em disco de meio BDA (DM); B) S. sclerotiorum em grãos de arroz (GA); C) S. 
sclerotiorum em suspensão aquosa (SU); D) S. sclerotiorum em grãos de milho (GM). 
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Figura-3. Mortalidade de plântulas de soja em solo submetido aos seguintes tratamentos: A) S. rolfsii 
em grãos de milho (GM); B) S. rolfsii em discos de meio BDA (DM); C) S. rolfsii em suspensão aquosa 
(SU); D) S. rolfsii em grãos de arroz (GA). 
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