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A brusone, causada pelo fungo Magnaporthe oryzae, é uma das principais doenças fúngicas
do trigo e foi descrita no Brasil, pela primeira vez, em 1985. Ainda hoje, são poucos os relatos
de genótipos de trigo resistentes ao patógeno. Com objetivo de identificar genes candidatos
de resistência a M. oryzae, em 2009, a Embrapa Trigo iniciou a abordagem “Wheat BGIn,
Wheat Blast Genes Interaction” em que desde 2010, coleções de germoplasma de trigo são
caracterizadas, em campo (sob alta pressão de inóculo) e em condições controladas de
ambiente, quanto à reação a brusone. Dezenas de genótipos foram identificados como fontes
de genes de resistência à infecção de M. oryzae. Paralelamente aos estudos de fenotipagem,
análises transcriptômicas foram conduzidas, e genes candidatos (GC) de resistência foram
identificados. Neste contexto, o presente trabalho tem como primeiro objetivo a
caracterização molecular dos GC de resistência de trigo a M. oryzae, em genótipos
previamente identificados como contrastantes quanto à reação à doença. Dez genótipos,
previamente caracterizados fenotipicamente em viveiros de brusone de trigo, serão avaliados
quanto à resposta à infecção a três isolados do patógeno. Desse modo, espera se caracterizar
interações específicas planta patógeno comparativamente a respostas de resistência a campo.
Um segundo objetivo é a caracterização fenotípica de uma população duplo haplóide de trigo,
de um cruzamento de genótipos contrastantes quanto à reação à doença. A partir da
caracterização da população de mapeamento biparental duplo haplóide, serão identificados
QTLs de resistência àM. oryzae. Os genes candidatos de resistência validados nesta pesquisa,
poderão ser empregados como ferramentas de seleção em programas de melhoramento
genético de trigo.
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