
Comissão de Tecnologia de Sementes 227

OCORRÊNCIA DE MANCHA pÚRpURA (Cercospora kikuchri) EM
SEMENTES DE SOJA NO BRASIL E SEU EFEITO NA QUALIDADE

FISIOLÓGICA: MITO OU VERDADE?

HENNING,4.A.1; FRANÇA NETO; J.8.1; HENNING, F.A.1; KRZYZANOWSKI, F.C.1; LORlNt, 1.1

lEmbrapa Soja, Londrina, PR, ademir.henning@embrapa.br.

Introdução

O fungo Cercospora kikuchiii (Matsu. &
Tomoyasu) Gardne¡ causador da mancha púr-
pura, é um dos mais frequentes em semen-
tes de soja no Brasil (Henning, 2005; Henning,
Lorini, 2018). Todavia, trabalhos conduzidos pela
Universidade de lllinois (Hepperly; Sinclair, 1981)
e Embrapa Soja (Henning et al., 1981) demons-
traram que o fungo näo tem efeito negativo sobre
a qualidade da semente. Em trabalho realizado
por Henning et al. (1981), sementes de soja das
cultivares Paraná, Davis e Bossie¡ com 0, 5,10,
2A e 40% de mancha púrpura.näo diferiram en-
tre si com relação ao vigo¡ germinação (25oC
no rolo de papel), emergência a campo e ren-
dimento. Nesse mesmo estudo, a taxa de trans-
missão semente-planta-semente foi considerada
irrelevante, pois o maior índice de infecção por
C. kikuchiiobservado na semente colhida foi de
2,12o/o. Por essa razáo, o padrão de tolerância
de sementes com mancha púrpura, antes exi-
gido por lei, foi retirado das RAS (Regras para
Análise de Sementes) pelo SNPC/SARC/MAPA.

Nas últimas safras, tem havido reclamação
por parte de produtores de sementes que têm
relatado um aumento expressivo na ocorrência
de mancha púrpura nas sementes, sendo que
muitos lotes apresentavam índices superiores
a 30o/o de sementes com sintomas. De acordo
com levantamento realizado pela Embrapa nas
últimas safras, nas diversas regiões do Brasil
(Henning; Lorini, 2018), C. kikuchii continua
sendo o fungo mais frequente nas sementes
de soja, especialmente quando as condiçöes
climáticas säo favoráveis, uma vez que chuvas
excessivas favorecem o desenvolvimento do
fungo, além de provocar a deterioração fisioló-
gica da semente, no campo.

O objetivo foi avaliar a qualidade sanitária
da semente de soja produzida nas diversas
regiöes do Brasil durante as safras: 2014115,
2015116, 2016117 e o efeito de C. kikuchii na
sua qualidade fisiológica.

Material e Métodos

Durante três safras foram analisadas 1.847
amostras de sementes procedentes de 13 es-
tados. O método foi o do papel de filtro (blotter)
sendo as caixas plásticas (gerbox) desinfesta-
das com hipoclorito de sódio a 1,05o/o (Q-boa
a 20%). Para a montagem, colocou-se quatro
folhas de papel de filtro (80 g/m'z), previamente
esterilizado em estufa a 160'C, por 20 minutos,
em cada gerbox esterilizado, adicionando-se
água autoclavada, suficiente para umedecer o
papel, escorrendo o excesso. Posteriormente,
foram tomados aleatoriamente 20 sementes
colocadas no gerbox, na forma de 5 x 4, sendo
montados 10 gerbox (total de duzentas semen-
tes) por amostra. Após incubaçäo em càmara a
20" C t 2'C, sob luz fluorescente branca, por
sete dias, foi efetuada a leitura e os resultados
expressos em porcentagem. Além disso, rea-
lizou-se a avaliação de amostra com 68% de
C. kikuchiipelos testes de germinação (rolo de
papel/ 25oC); sanidade (papel de filtro) e tetra-
zólio, para avaliar a qualidade fisiológica e de-
terminar quais fatores que realmente poderiam
causar a reduçäo na viabilidade (germinação e
vigor) da semente.

Resultados e Discussão

No levantamento (Tabela 1), ficou novamente
evidenciado que o patógeno de maior frequên-
cia de oconênda em lotes de sementes de soja
no Brasil é Cercospora kikuchii, o agente causal
da mancha púrpura da semente, que sobrevive
nos restos culturais, que infecta as plantas e jun-
tamente com Sepforia glycines, pode ocasionar
a chamada doença de final de ciclo (DFC). Na
semente, todavia, o fungo não preludica a germi-
nação nem o vigo¡ conforme demonstrado em
um lote de semente comercial, que apresentava
68% de sementes com mancha púrpura (Fig. 1).

No teste de tetrazólio, verificou-se os seguintes
resultados: sementes mortas por dano mecânico
(5%) e por deterioraçäo por umidade (6%); vigor
(72%); viabilidade (89%) e germinação em rolo
de papel (91o/o).
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Conclusão

O fungo Cercospora kikuchii, por s¡ só, näo
causa redução na qualidade fisiológica da se-
mente e a sua presença (mancha púrpura) em
altos índices nos lotes de sementes deve-se
principalmente a ocorrência de alta umidade
(chuvas).

A redução na qualidade das sementes re-
sulta dos elevados índices de danos por umi-
dade, além de danos mecânicos que culminam
com seu baixo desempenho e a morte das se-
mentes.

Caso a semente apresente boa qualidade
fisiológica, vigor e viabilidade, o fungo é facil-
mente controlado pelos fungicidas (sistêmicos
e de contato), comumente utilizados no trata-
mento de sementes, näo havendo necessida-
de de descarte do lote,
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Figura 1. Lote de sementes da cultivar M71981 IPRO com 68% de mancha púrpura (esquerda) e germinação no teste
de sanidade (direita).
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Tabela 1. Porcentagem máxima de infecçäo por Cercospora kikuchli nas sementes de soja produzidas
nas safras: 2014115,2015116 e 2Q16117 em treze estados do Brasil, totalizando 1.847 amostras coletadas.
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