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QUANTlFICAÇÃO DE PROPÁGULOS DE Phialophora
grega ta EM RESTOS CUL TURAIS DE SOJA
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Introdução

Um dos objetivos do programa de melhoramento genético de
soja da Embrapa Trigo é o desenvolvimento de cultivares com resis-
tência à podridão parda da haste, causada por Phialophora grega ta,
cuja avaliação de sintomas é realizada anualmente em Passo Fundo e
em Coxilha, RS, em áreas com solo naturalmente infestado. A densi-
dade de inóculo de P. gregata em restos de cultura é positivamente
correlacionada com a severidade tanto de sintomas foliares como de
haste, e esses sintomas são correlacionados negativamente com o
rendimento. Este estudo foi realizado para determinar a quantidade e
a distribuição do inóculo de P. gregata nessas áreas.

Metodologia

Seguiu-se a metodologia descrita por Adee et aI. (1995). Em
abril de 1998, foram coletadas entre 5 e 10 hastes de soja (região do
colo), que permaneceram intactas no campo após a colheita, em 30
pontos ao acaso. As cultivares amostradas foram Cobb e RS 6-
Esmeralda, das áreas do campo experimental da Embrapa Trigo onde
são realizadas as avaliações de resistência de genótipos de soja à
podridão parda da haste. Esses restos culturais foram lavados, deixa-
dos secar ao ar por 24 horas e moídos. Retirou-se uma alíquota por
amostra, de 100 ± 5 mg, para plaqueamento em meio de cultura
seletivo, nas diluições de 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5, com três repetições
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por diluição. As placas foram incubadas durante duas semanas, em
temperatura de 12°C e na ausência de luz, após o que foram conta-
das as colônias de P. gregata. Outra alíquota de 100 ± 5 mg por
amostra foi retirada para determinação da matéria seca. A quantida-
de de unidades formadoras de colônias de P. gregata por metro qua-
drado tutc/m") foi calculada pela multiplicação do peso médio dos re-
síduos remanescentes em um metro quadrado pela média de colônias
de P. gregata por grama de resíduo, descontando-se a umidade inicial
dos restos culturais e extrapolando-se para utc/mí. Para esse cálculo,
considerou-se o valor de 247,85 glm2 como peso médio de restos de
soja remanescentes em um hectare, valor determinado por Rodrigues
et aI. (1998) em duas cultivares de ciclo médio, em três épocas de
semeadura, nas condições de Passo Fundo.

Resultados

Nas duas áreas onde são realizadas as avaliações, os núme-
ros médios de propágulos de P. gregata foram de 1,46 x 1~ utc/rrr
na primeira área (sede da Embrapa Trigo) e de 4,91 x 1~ utc/mí na
segunda área (município de Coxilha, RS). Em termos absolutos, os
valores variaram entre 6,42 x 107 e 1,65 x 1010 utc/m", ficando aci-
ma de 1,0 x 107, valor mínimo identificado por Adee et aI. (1995)
para que houvesse o desenvolvimento severo de sintomas da doen-
ça. Colônias do fungo foram recuperadas de todos os pontos amos-
trados. Esses dados permitem concluir que o fungo P. grega ta está
uniformemente distribuído e em quantidade suficiente para permitir a
diferenciação das reações de resistência e de suscetibilidade em ge-
nótipos de soja.
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