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xiii. 

EPIDEMIOLOGIA COMPARATIVA ENTRE A FERRUGEM COMUM (Puccinia 

sorghi SCHWEINITZ) E A HELMINTOSPORIOSE (Exserohilum 

turcicum (PASSERINI) LEONARD & SUGGS) DO MILHO (Zea 

mayz L.). 

Agnelo José Vitti 

Orientador: Prof. Dr. Armando 8ergamin Filho 

RESUMO 

Com o objetivo de se comparar o desenvolvimento 

de doenças foliares causadas por um patógeno biotrófico e 

um necrotrófico, foram realizados experimentos utilizando-

se Puccinia sorghi e Exserohilum turcicum, causadores da 

ferrugem comum e helmintosporiose do milho, 

respectivamente. 

Tais experimentos visaram avaliar a influªncia da 

temperatura sobre os parâmetros~ eficiªncia de doença (EC), 

período de incubaçào (PI), velocidade de crescimento das 

lesbes (VCL) e produçào de esporos (PE), bem como o efeito 

do período de molhamento sobre a ED, realizados em câmaras 

de crescimento sob codiç~es controladas. Também foi 
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avaliado o progresso de ambas as doenças no campo, sob 

condiç6es naturais de epidemia, através da determinaç~o do 

número e área de lesôes, severidade doença e 

esporulaçào. 

Os resultados mostraram que a temperatura exerceu 

maior influência sobre a velocidade de crescimento das 

les6es de helmintosporiose que de ferrugem comum. Em todas 

as temperaturas testadas, P. sorghi superou E. turcicum na 

eficiência de doença e E. turcicum superou P. sorghi na 

área média das lesbes. P. sorghi requereu periodos de 

umidade menores para causar infecçào quando comparado a E. 

turcicum, tendo o primeiro patógeno apresentado formaç~o de 

lesbes a partir de 4 horas e o segundo a partir de 8 horas 

de molhamento. P. sorghi mostrou-se sempre superior na 

produçào de esporos por área de les~o, tanto no campo 

quanto em ambiente controlado, sendo esta diferença mais 

pronunciada em campo. 
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COMPARATIVE EPIDEMIOLOGY BETWEEN THE COMMDN RUST (Puccinia 

sorghi SCHWEINITZ) AND SDUTHERN LEAF BLIGHT (Exserohilum 

turcicum (PASSERINI) LEDNARD & SUGGS) DF MAYZE (Zea 

SUMMARV 

mayz L.). 

Agnelo José Vitti 

Adviser: Dr. Armando Bergamin Filho 

To compare the development of foliar diseases 

caused by a biotrophic and a necrotrophic pathogen, 

experiments were carried out using Puccinia sorghi and 

- Exserohilum turcicum, causers of common rust and southern 

leaf blight of maize, respectively. 

Such experiments aimed to evaluate the influence of 

temperature on the parameters~ disease efficiency (DE), 

incubation period (IP), lesion growth velocity (LGV) and 

spore production (SP), besides the effect of the dew period 

on the FI, carried out in growth chamber, under controlled 

conditions. Furthermore, it was evaluated the disease 

progress of both diseases in the field, under natural 

epidemic conditions, by measuring,the lesion number, lesion 
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area, disease severity and sporulation. 

It was found that temperature exerted more 

influence on the LGV of northern leaf blight than of common 

rust. In alI assayed temperatures, P. sorghi surpassed 

E. turcicum in DE and E. turcicum surpassed P. sorghi in 

lesion area. P. sorghi needed shorter dew periods to cause 

infection then E. turcicum, showing lesions formation from 

4 and 8 hours of dew, respectively. P. sorghi has always 

showed higher spore production per lesion area, both in the 

field and controlled environment, being that difference 

more pronounced in the field. 



1. 

la INTRODUÇ~O 

A comparaçào é a base para a compreensào de 

fenSmenos complexos. Segundo KRANZ (1974), através da 

comparaçào pode-se identificar elementos de um sistema ou, 

no caso de epidemias, sistemas inteiros que s~o diferentes, 

similares, ou id~nticos, e porque assim o s~o. Desta forma, 

a análise comparativa é uma técnica importante da qual 

derivam modelos e principios de 

conjunto de eventos que ocorrem 

suas epidemias. 

aplicaçào mais geral no 

nas doenças de plantas e 

De acordo com KRANZ (1988), a epidemiologia 

comparativa também forneceaplicaçôes imadiatas. Através de 

um entendimento de diferentes r0mportamentos de epidemias, 

afetadas por fatores atuantes nos seus componentes e 

estruturas, pode-se estimar, por exemplo, a importância 

relati'a de certos fatores climáticos, a efici~ncia de 

tratamentos variados ou táticas e estratégias, no controle 

de doenças. No caso do manejo 

comparaç~o entre epidemias pode 

integrado de doenças, a 

auxiliar a selecionar a 

combinaç%o mais promissora de medidas de controle. Em todos 

os casos, a epidemiologia comparativa pode fornecer as 

ferramentas necessárias com as quais espe~ulaçOes sobre 



estratégias de manejo de doenças podem ser transformadas em 

hipóteses quantificáveis e testáveis. 

A epidemiologia comparativa pode ser 

aplicada entre doenças em diferentes extratos (raiz X parte 

aérea), diferentes condiç~es ambientais (ambiente 

controlado X campo) ou diferentes culturas (anual X 

perene). Também pode ser aplicada para comparar os 

elementos ou fases da doença, como inóculo primário~ 

formaç~o de esporos, liberaç~o, dispers~o, 

periodo de incubaç~o, latente e infeccioso (KRANZ, 1974). 

Dentro das diferentes abordagens da 

epidemiologia comparativa, ainda pouco estudada é a 

comparaçào entre epidemias causadas por patógenos 

biotróficos, capazes de sobreviver apenas às custas de 

organismos vivos e necrotróficos, para os quais a 

sobreviv&ncia dos tecidos nào é fator fundamental para a 

colonizaçào. Assim, o objetivo deste estudo foi o 

estabelecimento de diferenças e semelhanças no progresso de 

doenças causadas por estas duas classes de organismos, 

através da comparaçào entre os parâmetros monociclicos em 

ambiente controlado e do progresso da doença em condiçbes 

de campo. Para tanto, foram selecionados fungos patog&nicos 

foliares da cultura do milho~ um biotrófico, representado 

por Puccinia sorghi e um necrotrófico, representado por 

Exserohilum turcicum. 
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2. REVISAo DE LITERATURA 

Em sua composiçi?io 

nutr-itivo, o milho constitui-se num dos cereais mais 

impor-tantes do mundo, sendo suplantado em pr-oduç~o, apenas 

pelo trigo e pelo arr-oz (FANCELLI & LIMA, 1983). No Br-asil, 

é a cultur-a mais extensamente cultivada, com uma ár-ea 

apr-oximada de 14.378.000 hc:"\ e pr-oduçào estimada em 

o que l'-epn.:-sen ta 46% da safr-a de gr-~.os 

(PREVIS~O E ACOMPANHAMENTO DE SAFRAS, 1992), da qual se 

ocup<::c.m 3.200.000 agricultor-es BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUARIA, 1984). A produtividade extremamente 

baixa do milho ocor-r-e devido, pr-incipalmente, à dificuldade 

evidenciada na difus~o e adoç~o de tecnologias mais 

avançadas e à sua condiçào de cultur-a de subsist~ncia em 

grande par-te dos locais onde é cultivado (FANCELLI & LIMA, 

1. 983) ~ De acor-do com estes últimos autores, apesar do 

se colocar em terceir-o lugar- entre os maiores 

produtores desse cereal, em relaç~o à produtividade, ocupa 

o décimo segundo lugar-. 

Dentre as causas da baixa produtividade, 

encontra-se a ocor-r§ncia de doenças. O milho apresenta uma 

série de doenças foliares de importância, como ferrugens, 
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helmintosporioses, mildio, antracnose, além de podridbes de 

colmo~ espigas e raizes, viroses e doenças causadas por 

mic:oplasma (BALl"1ER, 1980b; CENTFm I NTERI\IAC I ONAL DE 

MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO, 1978). A importância dessas 

doenças em nossas condiçOes decorre do fato de elas 

ocorrerem de forma generalizada e sistemática ( BAU1ER, 

1980b; EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA, 1984), 

variando em severidade de ano para ano, de uma localidade 

ou campo para outro, dependendo das condiçOes ambientais, 

resist§ncia do hospedeiro e presença e agressividade do 

agente causal (LEVY, 1989,1991, PEDERSEN et alii, 1986; 

ULLSTRUP, 1. '=t7 4) • 

2.1. A ferrugem comum do milho 

A ferrugem comum do milho, 

Puccinia 50rghi, é reconhecida por pústulas ovais a 

alongadas de coloraçào marrom-canela, podendo aparecer em 

qualquer órgâo acima do solo, sendo mais abundante nas 

folhas, em ambas as faces. Estas pústulas rompem a epiderme 

nos estádios iniciais de seu desenvolvimento, diferindo, 

assim, da ferrugem causada por Puccinia polY50ra, que 

permanece sob a superficie da epiderme da folha por longo 

per·iodo. Em ataques severos, pode ocorrer clorose e morte 

das folhas (BALMER, 1980b). 

Puccinia 50 rghi pO~"5suj. ur·edospoy··os 

globosos, equinulados de coloraçào marrom-canela, sendo 
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e"ficientemente c':'.Irregado,s pelo vento (ULLSTRUP, 1974). Os 

teliosporos s~o bicelulados, marrom-escuros, lisos, de 

paredes grossas e formato eliptico, com ligeira constriçào 

nos septos (BAU'1ER, 1980b), atando-se a um pedicelo de 

cerca de duas vezes o tamanho do esporo. Os teliosporos 

germinam apÓs um periodo de amadurecimento, normalmente 

durante o inverno (ULLSTRUP, 1974), formando basidiosporos 

que produzirào as "fases de picnia e aécia em espécies de 

trevo (Oxalis sp.). As aécias, PCIj'- sua vez, 

aeciosporos globóides e elipsÓides, levemente rugosos e 

amarelo pálidos, capazes de infectar novamente o milho 

( BAU'1ER, 19:30b; INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE 

MAIZ Y TRIGO, 197:3; SHURTLEFF, 1980; ULLSTRUP, 1974). 

A ferrugem comum pode ou nào apresentar-se 

como uma doença importante para o cultivo do milho, 

dependendo do local de ocorr~ncia e das 

utilizadas. Sua maior importância se dá principalmente 

quando as condiçbes ambientais se mostrarem favoráveis 

(PATAKY, 1987). Entretanto, de acordo com HEADRICK & PATAKY 

(1986), perdas consideráveis de produçào de milho, devido à 

ferrugem comum, raramente ocorrem, devido, principalmente, 

à resistfncia generalizada que limita seu desenvolvimento. 

Uma vez que a resistªncia a diferentes raças é um cara ter 

monogªnico dominante, sua transfer~ncia para prog~nies é 

relativamente simples (ULLSTRUP, 1974). Entretanto, BALMER 

(1980b) adver--te quanto utilizaçào desses çJenes di.=! 
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resistência, devido à grande variabilidade apresentada pelo 

patógeno. 

2.2. A helmintosporiose do milho causada por Exserohilu. 

turcicu •• 

(]s sintomas caracteristicos da doença, 

também chamada de queima das ·ro 1 has pOr-o E . .".·se 1'"0 hi i um 

-CUl'"ciCU/li (BI~U'1ER , JENKINS & ROBERT, 

11 Norther-r. lea1 bl ight" (LEACI·-! e-c ai.i i, F,l"/711 LEATH et ai i i , 

LEDNARD, 1989), sào manchas elipticas nas folhas 

iniciando-se com perda de turgescência do tecido (JENNING & 

ULLSTRUP, 1957), inicialmente verde-acinzentado, passando a 

cinza claro ou escuro, podendo atingir até 15 X 3 cm em 

dimensào (BALMER, 1980b). As lesDes aparecem inicialmente 

nas folhas inferiores (ISSA,1983) e sob condiçbes severas 

de ocorrância, toda a planta pode se apresentar tomada, com 

aspecto queimado, restando poucas áreas verdes. Os esporos 

de origem assexual Lio i:ungo (cor·.idios) 

principalmente na superficie inferior Lias lesbes, sob 

conLiiçbes de alta umidade (HILLU & HDDKER, 1964; LEACH et 

alii, 1977; TAKUR et aiii, 1989; WAGGONER et alii, 1972) 

sendi;:) , Liispostos de forma concêntrica. Os 

conidios sào cinza-oliváceos, Lie forma fusiforme, levemente 

com 3 a 8 septos, medindo 20 X 105 ~m, com um 

hilo saliente e germinando por meio Lie tubos germinativos 
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Os conidióforos sào preto-oliváceos~ com 2 a 4 

septos e dimensôes 7,8 X 150-250 ~m (ULLSTRUP, 1974). 

O estádio sexual, Trichosphaeria turcica 

UJTTRELL, raramente ocorre 

pseudotécio preto e globoso, em laboratório. 

mas produz 

As ascas s~o 

cilindricas, com pedúnculo curto, tipicamente trisseptados, 

com 13-17 X 42-78 ~m em tamanho (ULLSTRUP, 1974). 

Exserohilum turcicum pode ocorrer também em 

sorgo, capim sudào, capim maçambará e teosinto, porém, 

isolados de sorgo, aparentemente, 

(BALMER, 1980b!l ULLSTRUP, 1974) , 

nào infectam o milho 

mas alguns isolados de 

milho podem infectar sorgo (ULLSTRUP, 1974)= O patógeno 

sobrevive como micélio e conidios em folhas e outras partes 

da planta infectadas (ULLSTRUP, 1974) e células conidiais 

podem se transformar em clamidosporos (LEACH et alii, 1977; 

ULLSTF~UP , 1974) . Em condiçôes naturais, os conidios s~o 

liberados na atmosfera, das lesÔes de folhas, pelo vento, 

chuva e por liberaçào forçada iniciada por mudanças na 

umidade relativa (LEACH et alii, 1977). Conidios s~o 

carregados pelo vento, podE'ndo atingir- longas distâncias 

(ULLSTRUP, 1974). 

Segundo LEVY COHEN (1983a) , a 

helmintosporiose é uma das principais doenças do milho 

doce. A doença tem-se constituido no principal problema 

fitopatológico de cultivares de milho pipoca (ISSA, 1983). 

De acordo com BALMER (1.98Gb), eS!E·a doem ça eleve ser 

considerada importante, pois, além da reduçào que pode 



8. 

causar na área fotossintética da planta, predisp~e a mesma 

a podrid~es do colmo causadas por outros patógenos. 

O desenvolvimento da doença é favorecido por 

temperaturas moderadas (18 e umidade elevada 

durante a estaç~o de cultivo, sendo retardado por períodos 

secos (BALMER, 1980b). 

A severidade da doença varia entre anos e 

localidades (LEVY, 1989), ocorrendo em muitas áreas úmidas 

do mundo onde o milho é cultivado (ULLSTRUP, 1974). Perdas 

de produç~o, devidas à helmintosporise, podem atingir de 40 

a 50%, quando híbridos suscetíveis sào infectados antes do 

espigamento e as condiç~es ambientais forem favoráveis ao 

desenvolvimento da do~nça (RAYMUNDO & HOOKER, 1981; 

SHURTLEFF, 1980). 

De acordo com LEATH et alii (1990), 

epidemias de helmintosporiose t~m sido eficientemente 

controladas através da resist~ncia vertical e horizontal. 

Esta última determina o tamanho das les~es (ULLSTRUP, 1974) 

e foi identificada há 40 anos por JENKINS & ROBERT (1952). 

A resistªncia vertical, usualmente controlada por um único 

gene dominante, é expressa por les~es cloróticas, pela 

reduçào da esporulaç~o (HILU & HOOKER, 1963b) e pela 

reduçào no nÚmero de lesbes (ULLSTRUP, 1974). 

Além da resist~ncia genética, em cultivos de 

alto valor, como de milho doce para mercado fresco, ou 

campo de produçào de sementes, 

pulverizaç~es de fungicidas para o controle (BALMER, 1980b; 
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ULLSTRUP~ 1974). Para tanto, t~m-se desenvolvido modelos de 

previs~o de epidemias para racionalizaç~o da utilizaç~o 

desses produtos (BERGER, 1970, 1973). 

2.3. Utilizaç~o de parâmetros epidemiológicos na 

avaliaç~o de doenças de plantas. 

A análise da curva de progresso da doença, 

expressa normalmente através do aumento da doença em funç~o 

do tempo (CAMPBELL & MADDEN, 1990), tem sido uma prática 

bastante utilizada na fitopatologia, mais especificamente 

na epidemiologia, a partir do trabalho pioneiro de 

VANDERPLANK (1963). Desde ent~o, constitui-se numa 

ferramenta indispensável na comparaç~o entre epidemias 

(KRANZ, 1974,1978), na análise de perdas e danos 

1988; (EVERSMEYER & BURLEIGH, 1974; PATAKY et alii, 

ROOMING & CALPOUZOS, 1970; ZADOKS, 1985), na avaliaç~o de 

cultivares (MEHTA & IGARASHI, 1979), na avaliaç~o da 

eficiência de controle de doenças por produtos quimicos 

(BERGER, 1977; DILLARD & SEEM, 1990b), ou controle por 

outros métodos (CHEN et alii, 1988), ou ainda para 

desenvolvimento de modeles de simulaçào de epidemias 

(CAMPBELL & MADDEN, 1990; DILLARD & SEEM, 1990b; WAGGONER & 

HORSFALL, 1969; WAGGONER et alii, 1972). 

Curvas de progresso da doença podem ser 

utilizadas para avaliar o crescimento da epidemia em 

qualquer patossistema, independente do hospedeiro ser 
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semi-perene ou perene, p,:..r.::"\ qualquer 

patógeno: fungos, bactérias, virus, nematóides, etc. 

Dentre as abordagens que possi bil i t,am a 

aval.iaç~o do progresso de uma doença, destacam-se a 

policiclica e a monociclica. tipo de 

abordagem nào deve ser confundida com a classificaçào de 

doenças em monociclicas e policiclicas, baseada na curva de 

da doença (VP,NDEHF'LANK, 19t:l3) • Estudos 

policiclicos, nef~t.e con te)·: to, s~o mais utilizados para 

avaliaç~o de doenças em condiçOes naturais de epidemia, no 

campo, e visam a quantificaç~o do inóculo inicial (X Q ), e 

da taxa aparente de infecçâo (r). 

A abordagem monociclica nào visa a obtençào 

d it-eta dos valnres x •• e> e r. S~.c, considE~f-ados parâmetros 

monociclicns: efici@ncia de doença, periodo de incubaçâo~ 

per- iodo latente, velc:ocidadi? .jt? da lesâo, 

periodo infecciosc:o e produç~o de esporos ( '·-'"R'LE''' IE~ r~"1 v-o I, 

.1979) . 

A efici@ncia de doença tem sido mais 

comumente apresentada comc:o A 

"Frequé'ncia de infecçâo, no sentido estrito da palavra, 

representa a proporçâo de propágulos do patógeno que, uma 

vez na superficie do hospedeiro, estabeleceram contato 

intimo com o mesmo (ABRIOS, 1988), mas normalmente é medida 

em termos dc:o número total de les~es visíveis obtidas a 

partir de uma quantidade de inóculo conhecida (PARLEVLIET, 

1979), envolvendo, nào somente o sucesso do 
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estabelecimento de relaçôes íntimas, como também o sucesso 

na colonizaçâo dos tecidos do hospedeiro. Bons exemplos s~o 

apresentados na literatura, da manifestaçâo da resist3ncia 

após a formaçâo de haustórios em diferentes estádios da 

colonizaçâo (BREAKS et alii~ 1982; GRAY & SACKSTON, 1985; 

YEH & FREDERIKSEN, 1980), nào havendo, nesses casos, alta 

correlaçâo entre a frequ3ncia de infecç~o e número total de 

lesôes. Para estes casos o termo mais adequado para a 

frequªncia de infecçâo seria eficiªncia de doença (KRANZ, 

1983). 

A efeiciªncia de doença pode ser chamada, 

dependendo do autor, de número de pústulas (JOHNSON & 

WILCOXSON, 1979), infectividade (SHANER, 1973), efici3ncia 

de infecçâo (LEVY, 1991) e frequ3ncia de infecç~o 

(PARLEVLIET, 1979). Este último, o mais utilizado até os 

trabalhos de KRANZ (1983). 

O período de incubaçào é definido como o 

período entre a inoculaçâo e o aparecimento dos sintomas 

visíveis (AGRIOS, 1988; PARLEVLIET, 1979). A longevidade 

deste período varia com a combinaç~o patógeno-hospedeiro 

especifica, resist§ncia do cultivar (HILU & HOOKER, 

1963a,1964), estádio de desenvolvimento do hospedeiro, e 

com as condiçÔes ambientais a que est~o sujeitas as plantas 

infectadas (AGRIOS, 1988; COLHOUM, 1973; NELSON, 1976; 

SHARP, 1965). 

o período latente,wambém chamado de tempo de 

geraçao (DILLARD & SEEM, 1990a; MAHINDAPALA, 1978b), vem a 
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ser o intervalo de tempo entre a inoculaçao e a produç.o de 

esporos (KRAMER & EVERSMEYER, 1989; PARLEVLIET~ 1979). 

Quando utilizado na comparaç.o entre plantas, estas devem 

estar no mesmo estádio de desenvolvimento, e a idade da 

folha pode ser um fator importante (PARLEVLIET, 1975). Em 

algumas interaç~es patógeno-hospedeiro, segundo PARLEVLIET 

(1979), a utilizaçao do período de incubaç.o é preferível 

ao periodo latente. Quando se avalia o período de 

assume-se que este e o periodo latente possuem 

alta correlaç~o (BERGAMIN FILHO et alii, 1984). Na maioria 

dos casos~ isto é verdadeiro, mas em outros pode haver 

consideráveis diferenças entre eles, como aquelas 

trigo X encontradas entre cultivares, nas interaçÔes 

Puccinia recondita f.sp. tritici (OHM & SHANER, 1976), 

cevada X Puccinia hordei (PARLEVLIET, 1975)~ cafeeiro X 

Hemileia vastatrix a1ii, 1976), macieira x 

Venturia inaequalis 

(MORAES et 

(TORMELIN & JONES, 1983). Para as 

helmintosporioses, embora os periodos de incubaçâo sejam 

curtos, periodos latentes s~o geralmente longos. Para a 

maior parte dessas doenças, os conidios nâo se formam até 

que a necrose das lesôes seja extensa ou até as folhas 

estarem mortas (COUTURE & SUTTON, 1978; MORRAL & HAWARD, 

1975). 

A quantificaç.o dos parâmetros período de 

incubaçào e periodo latente tem sido feita, de uma maneira 

prática, considerando-se o período de tempo entre a 

inoculaç.o e o aparecimento de 50% dos sintomas ou lesÔes 



esporulantes, respectivamente (MEHTA & IGARASHI, 

MENDES & BERGAMIN FILHO, 1986; PARLEVLIET, 1975). 
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1979; 

A velocidade de crescimento de lesôes pode 

ser definida como a progress~o da área lesionada da folha 

em funçào do tempo. A área da les~o refere-se à superficie 

ocupada pela mesma, podendo ser medida pelo seu 

comprimento, diâmetro, ou avaliada por meio de escalas 

elaboradas para este propósito (PARLEVLIET, 1979). O uso de 

mediçôes diretas ou por meio de escalas dependerá do tipo 

de lesào apresentado pela doença. 

O periodo infeccioso pode ser definido como 

o tempo em que a lesào permanece esporulando (MENDES & 

BERGAMIN FILHO, 1986), ou seja, do inicio da esporulaçao 

até a exaust~o dos esporos ou morte das partes da planta 

infectadas (PARLEVLIET, 1979). Diversos exemplos da 

uti1izaç~o do período infeccioso para avaliaç~o da 

resist@ncia de cultivares s~o encontrados na literatura 

(MEHTA, 1981; NEERVOOT & PARLEVLIET, 1978; PATAKY, 1986; 

TORMELIN et alii, 1983). 

A produçào de esporos pode ser expressa de 

várias maneiras, tais como número de esporos produzidos por 

unidade de área foliar (COHEN & ROTEM, 1970; LEACH et alii, 

1977), por lesào ou pústula (MAHINDAPALA, 1978b), por 

unidade de área de lesào (KOCHMAN & BROWN, 1975; LEVY, 

1989) ou área da superfície esporulante da lesào 

(PARLEVLIET, 1979). A produçao de esporos pode ainda ser 

correlacionada com unidade de tempo (MAHINDAPALA, 1978b; 
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MENDES & BERGAMIN FILHO, 1986), ou apresentar apenas o 

número total de esporos produzido no período infeccioso 

(KOCHMAN & BROWN, 1975). A escolha da forma de express~o da 

produçâo de esporos dependerá, dentre outros fatores, do 

padrâo de esporulaçào e das codiçOes necessárias à induçào 

da esporulaçào, como no caso de Helminthosporium maydis 

(MEHTA & ZADOKS, 1970; NELSON, 1976), Exserohilum turcicum 

(PEDERSEN et alii, 1986; TAKUR alii, 1989b) , 

Perono5clero5pora 50 rg hi (CRAIG, 1976,1987; GIMENES-

FERNANDES et alii, 1984), Alternaria sp. ( BALI"lER, 1980a ~ 

E',)ERTS .~~ LACY, 1990), Pyricularia oryzae (KANG et alii, 

1972), que necessitam de período de umidade e aus~ncia de 

luz para esporularem. A quantidade de esporos produzidos 

pode variar em funçào da resist~ncia do hospedeiro (HILU & 

HOOKER, 1963a; JOHNSON & TAILOR, 1976; KOCHMAN & BROWN, 

1975; PEDERSEN et alii, J981.:.,; TAKUR et alii, J989a) , 

agressividade do patógeno (CRAIG & FREDERIKSEN, 1983; LEVY, 

1991) ou ainda devido ao efeito de produtos químicos 

(BRUCK et alii, 1980). 

2.3.1. Fatores do ambiente que 

parâmetros monocíclicosm 

influenciam os 

O ambiente pode influenciar o progresso da 

doença de várias maneiras~ atuando sobre o patógeno nos 

e dispersào, 

podendo delimitar a área geoclimática de atuaçâo deste 
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patógeno ou determinar a intensidade e a extensào de uma 

epidemia; atuando sobre o hospedeiro, nos mecanismos de 

defesa da planta ou no seu crescimento, tornando as mesmas 

mais ou menos propensas às doenças (COLHOUM, 1973)~ atuando 

na interaç~o entre patógeno x hospedeiro, nos processos de 

infecçào, colonizaç.o e reproduç~o, mais especificamente. 

As doenças de plantas geralmente ocorrem 

sobre uma gama um tanto ampla de condiçôes ambientais. 

Entretanto, a extensào e frequência de sua ocorr~ncia, 

assim como a severidade das doenças em plantas individuais, 

sào influenciadas pelo grau de desvio de cada fator 

ambiental do ponto ao qual a doença se desenvolve (AGRIOS, 

1988). Portanto, o entendimento das condiçôes ambientais 

que governam a ocorrência das doenças deve, nào só auxiliar 

a compreensào do processo doença, como também nortear o 

desenvolvimento de modelos de simulaçào de epidemias, 

contribuindo para o esforço do homem em minimizar as perdas 

causadas pelas doenças. Dentre os fatores do ambiente que 

mais influenciam o desenvolvimento da doença estào a 

temperatura e a umidade. 

A temperatura, sem dúvida, é o fator 

ambiental mais estudado com relaçào ocorrência 

desenvolvimento de muitas doenças (COLHOUM, 1973), 

influenciando as etapas que antecedem a 

suscetibilidade do hospedeiro (KASSNIS, 1957), 

sobrevivência e virulência dos patógenos (LEATH et alii, 

1987; ROTEM, 1978; TAKUR et alii, 1989b), bem como nas 



etapas da infecçào~ colonizaç~o e reproduç~o (NELSON, 1976; 

SHANER, 1. 9(31 ) . 

Nas etapas que antecedem 

também chamadas de pré-penetraç~o, a temperatura influencia 

a germinaçào, crescimento do tubo germinativo e formaç~o do 

apressório dos fungos. A literatura tem mostrado inúmeros 

exemplos, neste sentido, para diversos patógenos (BONDE et 

alii, 1985; CLEYTON & GAINES, 1945~ DeJONG et alii~ 1987; 

HOLLIER & KING, 1985; MANINDAPALA, 1978a). mesma 

forma, a exig~ncia quanto à germinaç~o, crescimento do tubo 

germinativo e formaçào . ..1 .••. 
ur.::' apressório pode ser 

relaçào à temperatura (BONDE et alii, 1978; LEVY & COHEN, 

1983a; SHARP, 1965). 

O efeito da temperatura no desenvolvimento 

de uma doença, após a infecçào, depende da combinaç~o 

patógeno-hospedeiro especifica (KOCHMAN & BROWN, 

SYAMANANDA & DICKSON, .1. 959) :: (1969) 

enfatizam a importância do controle da temperatura nos 

estudos da ferrugem causada por Puccinia striiformis em 

trigo .. Segundo esses autores, uma mudança da temperatura 

durante poucas horas em fases especificas do processo de 

infecçào resultou em mudanças significativas nas reaç6es 

das plantas à infecçâo pelo patógeno. 

o periodo mais curto para se completar o 

ciclo da doença normalmente ocorre quando a temperatura é 

ótima ao desenvolvimento do patógeno e está, acima ou 

abaixo do ideal para o desenvolvimento da planta hospedeira 
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(AGRIOS~ 1988). Nem sempre~ entretanto~ a melhor 

temperatura para o crescimento micelial corresponde àquela 

na qual a doença tem seu melhor desenvolvimento (DIMOCK & 

BAKER, 1951; WALKER, 1969). 

A influ~ncia da temperatura sobre os 

parâmetros monociclicos tem sido demonstrada em inúmeros 

exemplos, 

(AGRIOS, 

como Puccinia graminis f.sp. tritici x trigo 

1988); Puccinia recondita f.sp. tritici x trigo 

(KRAMER & EVERSMEYER, 1989); Uromyces phaseoli vara typica 

x feijoeiro (MENDES & BERGAMIN FILHO, 1989); Puccinia 

graminis f.sp. avenae x aveia (KOCHMAN & BROWN~ 1975). Em 

ferrugem comum do milho (Puccinia sorghi), PRETORIUS & KEMP 

(1990) observaram diferenças no periodo latente entre as 

variedades suscetiveis e resistentes, sendo mais 

pronunciada esta diferença a 12 - 18c C do que a 24 - 28c C. 

Para a mesma interaçào, MAHINDAPALA (1978b) relatou o 

periodo latente de 16 dias a 10°C~ 10 dias a 15c C, 7 dias a 

Quanto à influ~ncia da temperatura no 

periodo infeccioso, esta pode se dar tanto no crescimento 

das les6e5, como na e5porulaçào. COUTURE & SUTTON (1978) 

resumiram a relaçào da temperatura com o período 

infeccioso, afirmando que a quantidade de tecido infectado 

determina a quantidade potencial da e5porulaçào. A 

esporulaçâo de Exserohilum turcicum é fortemente 

influenciada pela temperatura. Os esporos se desenvolvem 

até a maturidade em 12 horas a 20°C, mas requerem duas 
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vezes mais tempo a 10c C, e nenhum conidio foi produzido a 

temperaturas inferiores (LEACH et alii, 1977). Para o mesmo 

patógeno, TAKUR et alii (1989b) observaram uma maior 

esporulaçào em lesões de plantas crescidas a 22/18°C 

(diurna/noturna) do que naquelas crescidas a 26/22Q C. 

Para ferrugem comum do milho, a influência 

da temperatura sobre a área da les~o e produç~o de esporos 

também ocorre (KOCHMAN & BROWN, 1975). MAHINDAPALA (1978b) 

observou um aumento na produç~o de esporos de Puccinia 

sorghi em milho com o aumento da temperatura até 25°C. 

A umidade, aliada à temperatura, também 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da 

cadeia de infecçào para patógenos foliares~ principalmente 

no que diz respeito fase de infecçào (CARISSE & 

KUSHALAPPA, 1990; IMHOFF et alii, 1982; MENDES & BERGAMIN 

FILHO, 1986; SINGH, 1963). MAHINDAPALA (1978a) observou que 

um aumento do período de molhamento aumentou o número de 

pústulas de Puccinia sorghi formadas. 

Para parasitas necrotróficos foliares,-além 

da infecçào, a umidade, aliada à temperatura, tem papel 

fundamental na esporulaçào, sendo que, tanto para parasitas 

biotróficos quanto necrotróficos, o período latente é 

altamente influenciado pela temperatura. A quantidade de 

tecido foliar infectado determina a quantidade potencial de 

produçào de esporos, mas o resultado final nas 

helmintosporioses depende consideravelmente do clima, sendo 

a umidade relativa próxima a 100% essencial para a formaç~o 



de conidios (SHANER, 1981), Assim. de acordo com BERGER 

(1970), Exserohi1um turcicum requer pelo menos 7 horas de 

umidade próxima de 100% em temperaturas acima de 

esporular significativamente. Segundo LEACH et a1ii (1977), 

a esporulaçâo de E. turcicum, em condiç6es naturais, é 

favorecida por periodos continuos de alta umidade, sendo 

que água livre estava normalmente presente durante as 

noites que favoreceram a esporulaçâo abundante, entretanto, 

em condiçôes controladas, água livre nào foi 

necessária para a esporulaçâo. O mesmo foi observado por 

NELSON (1976) para Helminthosporium maydis. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Avaliaç~o dos parâmetros monocíclicos sob condiçOes 

de ambiente controlado. 

3.1.1. Material vegetal utilizado 

Nos experimentos r~alizados em condições de 

ambiente controlado~ foi utilizada a linhagem de milho 

F64A~ procedente da empresa AGROCERES~ suscetível à 

ferrugem comum e à helmintosporiose do milho. 

Para maximizar a velocidade de emerg§ncia e 

garantir uniformidade de plantas~ foram utilizadas sementes 

pré-germinadas. Para tanto~ estas foram previamente 

desinfestadas por imersào em soluç.o de hipoclorito de 

sódio a 1% (Q-Boa comercial 1+2 partes v/v água) durante 10 

a 15 minutos, após rápida imers.o em álcool etílico 

comercial em seguida, mantidas em água destilada 

temperatura ambi~nte para hidrataç~o. Decorridas 

aproximadamente 18 horas, as sementes foram transferidas 

para placas de Petri contendo papel de filtro umedecido no 

fundo e incubadas a 25°C por 2 dias para germinaçào 

(SHABANI & FREDERIKSEN, 1982), sendo entào, plantadas em 

vasos de alumínio contendo 1,5 litros de solo autoclavado. 
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As plantas, assim obtidas, foram mantidas em casa de 

vegetaç~o por 12 dia~, quando foram transferidas para 

câmaras de crescimento no dia da inoculaçâo. 

3.1.2. Obtenç~o e manutenç~o dos isolados de 

Puccinia sorghi e Exserohilu. turcicum 

utilizados. 

Os isolados de Puccinia sorghi e Exserohilum 

turcicum foram obtidos, respectivamente, a partir de folhas 

de milho com os sintomas de ferrugem comum e 

helmintosporiose do milho, coletadas nos campos 

experimentais do Departamento de Genética da ESALQ, em 

Piracicaba. 

Para produç~o de inóculo de Pucnicia 

sorghi, plantas jovens de milho, após inoculaç~o (item 

3.1.3), foram mantidas em câmara de crescimento à 

temperatura de 20 - 23°C. 

o isolado de Exserohilum turcicum foi 

mantido em condiçdes ax~nicas, em meio de cultura lactose-

caseina hidrolisada-ágar (TUITE, 1969; PEDERSEN et alii, 

1986), à temperatura de 25 - 28=C e no escuro. Os conidios 

utilizados para inoculaçbes foram provenientes de terceira 

repicagem do fungo em meio de cultura. Após a terceira 

repicagem, procedia-se a um novo isolamento através da 

coleta de conidios de lesbes de folhas, inoculadas com o 

mesmo isolado, colocadas em câmara úmida (papel de filtro 
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umedecido em placas de Petri) por uma noite. Esta técnica 

foi utilizada para se garantir uma virulência mais ou menos 

uniforme do patógeno entre os diferentes ensaios 

realizados, pois o cultivo prolongado em meio de cultura 

pode acarretar perda da mesma (NELSON, 1976). 

3.1.3. Obtenç~o do inóculo e inoculaç~o 

Uredosporos de Puccinia sorghi foram 

coletados de plantas doadoras (item 3.1.2), através de 

sucç~o por bomba de vácuo, e dispersos em água destilada 

contendo Tween 80 (1 gota! 100 ml), sob agitaç~o em 

agitador magnético por 10 minutos, para a melhor dispers~o 

dos uredosporos. A suspens~o obtida foi calibrada para 3 x 

103 uredosporos/ml como recomendada por MAHINDAPALA (1978a) 

e pulverizada com pulverizador manual sobre as folhas das 

plantas de milho com 1 7 o 

obtidas como no item 3.1.1, 

dias de idade (PATAKY, 1987), 

num volume aproximado de 15 

ml/planta, de modo que as folhas ficassem uniformemente 

molhadas (LEATH et r . . 
a~ll, 1990), sem que ocorresse 

escorrimento. As plantas inoculadas foram mantidas no 

escuro, cobertas por sacos plásticos umedecidos, por 20 

horas, após o que, permaneceram sob fotoperiodo de 12 horas 

à temperatura constante. 

Os conidios de Exserohilum turcicum foram 

obtidos através da lavagem das culturas crescidas em placas 

de Petri contendo meio de lactose-caseina hidrolisada-ágar, 
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com 12 a 14 dias de idade~ utilizando-se água contendo 

Tween 80 (1 gota/l00 ml) (TAKUR et alii~ 1989a). A 

suspensâo assim obtida foi filtrada em duas camadas de gase 

(PEDERSEN et alii~ 1986)~ calibrada para 3 x 

conidios/ml e pulverizada com pulverizador manual~ sobre as 

folhas das plantas de milho com 13 dias de idade, num 

volume aproximado de 15 ml/planta~ semelhante ao efetuado 

para Puccinia sorghi. As plantas inoculadas permaneceram em 

câmara úmida no escuro por 20 horas, apOs o que~ foram 

mantidas sob fotoperíodo de 12 horas à temperatura 

constante. 

Nos experimentos efetuados para a obtenç~o 

de dados referentes à velocidade de crescimento de lesbes e 

esporulaçâo~ a concentraçào de inOculo de Puccinia sorghi 

foi de 1000 esporos/ml para maior individualizaçâo das 

lesôes e facilidade de mediç~o das mesmas. A concentraç~o 

do inOculo de Exserohilum turcicum n~o foi alterada neste 

experimento, sendo de 3 x 103 conidios/ml. A quantidade de 

suspensâo aplicada por planta para os dois patógenos, bem 

como os procedimentos para inoculaçâo, foram semelhantes ao 

já descrito. 

3.1.4. Determinaç~o do efeito da temperatura sobre 

os parâmetros monocíclicos. 

Os experimentos para avaliaçào dos 

parâmetros monociclicos foram realizados em câmaras de 
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crescimento com temperaturas controladas. As plantas foram 

obtidas como no item 3.1.1 e as inoculaçOes efetuadas como 

no i tem :::;'.1.3, na concentraç~o de esporos de 3xl0~/ml. 

Foram utilizados 3 vasos contendo c: ,-' plantas para cada 

doença, em cada uma das temperaturas testadas (7, 10, 15, 

20, 23, 25, 27, 30 e 35°C). Após as inoculaçbes, as plantas 

foram mantidas em fotoperiodo 12 horas de luz branca (4 

lâmpadas fluorescentes de 115w e 2 incandescentes de 40w a 

40 cm da base das plantas)/12 horas de escuro, sendo 

periodicamente observadas. Constatados os primeiros 

sintomas, foram efetuadas avaliaçôes a cada 12 horas, 

tomando-se o nÚmero e tamanho das lesbes, este Último 

estimado através de uma escala diagramática para ferrugem 

(Figura 1) ou obtido com régua para helmintosporiose. O 

comprimento (1) e a maior largura (W) do limbo das folhas 

foram avaliados a cada 12 horas, sendo sua área calculada 

pela fórmula 1 x W x 0,75, segundo FRANCIS et alii (1969). 

Os dados cumulativos de nÚmero de lesbes 

obtidos até a estabilizaçâo da quantidade de doença geraram 

curvas que foram ajustadas através da análise de regressâo 

nâo linear, ao modelo de Gompertz [Y - B(l) * EXP(-B(2) * 

EXP(-B(3) * T»J, sendo a variável dependente Y = nÚmero de 

lesOes, e a variável independente T = horas após a 

inoculaçào. B(l), B(2) e B(3) s~o parâmetros estimados, 

fornecidos após análise de regressâo do modelo de Gompertz. 

Foi utili:zadc', pa.f-a tanto, o programa gráfico-estatístico 

"PLOTIT" (ELSENSMITH, 198:'5). 
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o delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente ao acaso, sendo cada planta uma repetiç~o. As 

a vai .i. a ç(je s dE' ferrugem foram efetuadas apenas na segunda 

folha verdadeira de cada planta. 

PCl.rC:"\ helmintosporiose, as avaliaçbes foram 

efetuadas na quarta folha verdadeira~ sendo teimado!:; CI 

comprimento e a largura das lesbes~ e a área calculada pela 

fórmulc"\ a b .. , .. '~ TI/4· da eLipse), onde a e b, 

representam, respectivamente, o comprimento e a largura da 

les~o (KOCHMAN & BROWN, 1975). 

• • CI 10 c:::> U O 
2 o 7 = 11 c=> 14 C) 

J O • = 12 ~ 11 C) 
4 O e = 
I O 

Figura 1. Escala diagramática para avaliaçào da 
lesbes de ferrugem comum do milho. 

área das 

Através das curvas do número de pústulas, 

número de lesôes de helmintosporiose do milho e de 

aval iaç~o de\ árei::"\ das lesbes E' numero de esporos, foram 

obtidos os seguintes parâmetros monociclicos~ 
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3.1.4.1. Eficiªncia de doença 

A efici~ncia de doença foi determinada 

através do número total de les~es nas folhas inoculadas com 

uma dada concentraç~o de inóculo, no caso, 3 x 

esporos/ml, obtida pelo valor da assintota máxima da curva 

de Gompertz (parâmetro B(1». 

3.1.4.2. Período de incubaç~o 

o período de incubaç~o foi determinado 

através do intervalo de tempo entre a inoculaç~o e o 

aparecimento de 50% dos sintomas, obtido a partir da 

equaç~o de ajuste aplicada aos dados de evoluç~o no número 

de lesbes. Dessa maneira, obteve-se o tempo no qual Y -

B(1)/2, ou seja: T = Ln[Ln(0.5)/-B(2)]/-B(3). 

3.1.4.3. Velocidade de crescimento das 

les~es e esporulaç~o. 

Para a avaliaç~o da velocidade de 

crescimento das lesbes e esporulaç~o, foram escolhidas 10 

lesbes em plantas de milho inoculadas com ferrugem e 

helmintosporiose do milho (item 3.1.3), e mantidas 

temperatura constante de 15, lesÕes foram 

medidas a cada 12 horas com o auxilio de um paquimetro 

Totoyo com precis~o de 0,05mm e sua área calculada pela 
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fórmula a '·' " b }: TI/4, sendo a e b comprimento e largura, 

respectivamente. Ao final do perlodo de avaliaçôes~ 

procedeu-se a medida da esporulaçào da seguinte maneira: 

Ferr"ugem as lesbes, com sua área medida, 

foram recortadas com tesoura e colocadas em tubos de ensaio 

(0,9x7,9cm), individualmente. Após 7 dias em câmara seca, 

foram adicionados 1,5 ml de água + Tween 80 (2 gotas/100 

ml) em cada tubo. Decorridos 5 minutos de reidrataç~o dos 

tecidos~ procedeLI-se ., 
,:\ agitaçâo dos tubos em agitador 

"Phoenil·: mod. AT56" durante 30 segundos, para a liberaçâo 

dos esporos segundo metodologia proposta por COHEN & ROTEM 

(1970). Em seguida, efetuou-se a leitura da concentraç~o de 

esporos em câmara de Neubauer, correlacionando-a com o 

nómero de esporos por mm 2 de les~o. 

He 1 mi n tospor i OSE' as plantas foram 

submetidas a 14 horas de câmara ómida e escuro, iniciado no 

final do período luminoso, através da cobertura dos vasos 

com sacos plásticos umedecidos. No final do perlodo, as 

lesbes foram medidCils, recortadas e colocadas 

individualmente em tubos de ensaio (0,9x7,5cmm) contendo 

1,5 ml de AFA (formol 40%: ácido acético glacial: álcool 

~::.o~~ - 1 r. 1 g 18 ( v \ v » ( LE'v'Y , 1989,1991), para assegurar a 

paralisaç~o do processo de esporulaç~o. Após 7 dias, tendo 

o AFA evaporado, foram adicionados 1,5 ml de água + Tween 

80 (2 gotas/ 100 ml) nos tubos, contendo os tecidos com as 

lesbes, e após 5 minutos de reidrataç~o, 

agitaçâo, como para ferrugem. 
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3.1.5. Determinaç~o da influªncia do período de 

molhamento na eficiªncia de doença. 

Para a observaç~o da influ~ncia do periodo 

de molhamento sobre a efici~ncia de doença de ferrugem e 

helmintosporiose~ as plantas foram inoculadas (item 3.1.3) 

e mantidas a 23°C por um período variável~ com 100% de 

umidade relativa do ar, de 4, 8, 12, 16, 20 e 24 horas para 

helmintosporiose e 1, 2, 4, 8, 12, 16~ 20, 

ferrugem. 

e 24 horas para 

A umidade foi mantida pela cobertura dos 

vasos com sacos plásticos umedecidos. Uma armaç~o de arame, 

acoplada aos vasos, serviu para evitar o contato do 

plástico com as folhas. 

As avaliaç~es foram efetuadas 10 dias após a 

inoculaçâo considerando-se o número de lesôes de ambas as 

doenças. 

3.2. Avaliaç~o do progresso da doença no campo sob 

condiçôes naturais de epidemia. 

A avaliaç~o do progresso das doenças sob 

condiçôes naturais de epidemia foi realizada através de 4 

ensaios de campo, sendo 2 no municipio de Londrina (PR) e 2 

em Piracicaba (SP). o primeiro ensaio de Londrina foi 

realizado numa área experimental composta de 12 linhas de 

9 m, com bordadura lateral de 1 m, espaçamento de 1 m e 
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densidade de 6 plantas/mo linhas avaliadas (li.nhas 

úteis) foram as 6 centrais. Nos ensaios subsequentes de 

Londrina e Piracicaba, linhas úteis foram semeadas 

intercalares às linhas bordadura. Em todos os ensaios, as 

plantas da bordadura com uma semana de 

a fim destas servirem como ''fontE' dF2 inóculo 

para as plantas das 1.1.nhctS ,..:\teis:" sendo utilizada a 

altamente suscetível à CClmum e 

helmintosporiose nas linhas úteis nos 2 experimentos de 

L..onc.1r:i.n2l. e c~m 1 experimento de Piracicaba, 1 inh.::tgem 

AG64A com linha útil no segundo experimento de Piracicaba. 

o rn)mero de linhas e plantas avaliadas nos 

ensaios realizados, a disposiç~o en~re as J.:.\.nha~:; l..:tteis E' 

as linhagens semeadas em cada ensaio, bem como 

as datas de plantio, est~o listados na Tabela 1. 

As avaliaçdes foram efetuadas semanalmente 

na qu.int":t foJ.ha nDS 

e "I....ondrl.na 1!, f:"? na o:i. tElva foI hEt no E~n,",.lO "Lond !'" in2t 

plantas previamente determinadas, através do número e área 

de lesOes de ferrugem comum e helmintosporiose, 

descrito no item 3.1.4. A mesma folha foi utilizada na 

avaliaç~o de ambas as doenças. 



Tabela 1. Disposiç~o 
experimentos para a avaliaç~o do progresso da 
ferrugem comum e helmintosporiose do milho sob 
condiçbes naturais de epidemia. 

l,h~,F~ I EDADE 
EI\ISf~ID DE 

TOT{~L DE 
F'L..P,NTP,S 

DISP(JSIÇ~O 
1 inhas úte:is 
bordE!duri::I SEMEADURA AVALIADAS BORDADURAS 

L.Ol'.!DR I NA 1. F64{}, 
i~~G64{:, 

F64A 

PIRACICABA 1. F64A 
(:~lG64P, 

PIRACICABA 2 AG64A 
PiGt..Sl~{':i 

27./()9/(~·>1 

~;21' .i ()9 ./ i::; :L 

~5/ :1.2./91 

.l2() 
:2 C) ./:L:.1.. /i::;:.t 

... _._ ..... -.--......... _-_ ........... __ ._ ........ _ ....... _-_ .......... _ .......... _ ....... __ ._-_ ..... _-.... __ ._ .... _ .. _.-.-.......... _ .... __ .......... __ ......... __ .......... _--

condiçdes naturais de epidemia~ lesbes de helmintosporiose 

e ferrugem comum do milho, 

dimensbes, foram recortadas das folhas com a mesma idade e 

"'r ,I ~I .. 

.. ::- :: .L II ::+) :: 

Após agitaç~o, durante 1,5 min em agitador de tubos ( :.i.. tE:!T! 

Li. in d. 

esporos resultante, avaliada em câmara CP Neubauer, sendo 

.1 ......... 0.0 

Et ~::1.1' l:'.:' ~::t 
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4. RESULTADOS 

4.1. Influªncia da temperatura sobre a eficiªncia de 

doença para ferrugem comum e helmintosporiose do 

milho. 

A influência da temperatura sobre a 

eficiência de doença para a ferrugem comum e para a 

helmintosporiose do milho é apresentada na Figura 2a. 

Através dela~ observa-se a maior eficiência de doença para 

ferrugem comum, quando comparada à helmintosporiose, em 

todas as temperaturas testadas, sendo esta ao redor de 10 

vezes superior à de helmintosporiose. Para ferrugem comum, 

a maior eficiência de doença ocorreu entre 15 e 20°C e para 

helmintosporiose ocorreu a 20°C. 

Abaixo de 15°C nào ocorreu o desenvolvimento 

de sintomas para helmintosporiose e abaixo de lOcC e acima 

constantes, as plantas de milho nâo se 

desenvolveram, n~o sendo portanto efetuadas avaliaçbes fora 

desta Ta1xa de temperatura. 
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4.2. Influ~ncia da temperatura sobre o período de 

incubaç~o de ferrugem comum e helmintosporiose do 

milho. 

Ferrugem comum do milho apresentou um 

periodo de incubaçâo maior entre uma faixa ampla de 

temperatura aumentando, à medida em que se 

afastava destes valores (Figura 3a). A helmintosporiose do 

milho apresentou o mais baixo PI A 20a C, sendo maior nas 

demais temperaturas testadas 

devido à variaç~o dos dados 

(Figura 3b). Entretanto, 

para esta doença, poucas 

informaçôes podem ser concluídas destas avaliaçbes. Os 

desvios ocorridos a 27c C e 30a C se devem provslmente, a 

erros experimentais em virtude do baixo número de lesbes 

apresentado por esta doença nesta temperatura. 
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Ferrugem Helrtinthosporlose 

2.6 2.6 0.12 
... i. iU iClIIpQiioee 
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N 

6 1.6 1.6 0.07 

" 8 
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18 tO to 0.06 

J 
0.6 0.6 0.02 

0.0 0.0 n 0.00 

1.60 1.60 0.06 
Famugem 

1.20 1.20 0.04 

0.90 0.90 0.03 N b E o 
0.80 0.80 0.02 

0.30 0.30 0.01 

0.00 ~ ~n~ 0.00 0.00 
6 10'620253036 

0.130 0.130 

0.104 0.104 

-8 
0.078 0.078 ~ C 15 

> 0.Q62 0.062 til • 
0.Q2t\ O.Q2e 

0.000 ~ 0.000 
6 10 16 20253036 6 101620263036 

temperava 

Figura 2. Influ3ncia da temperatura sobre os parâmetros: 
efici3ncia de doença (a); área média de les~es 
(b) e severidade de doença (c) da ferrugem comum 
e helmintosporiose do milho. Os gráficos à 
direita s~o referentes àqueles que apresentaram 
os menores valores, em escala ampliada. 
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4.3. Influªncia da temperatura sobre a velocidade de 

crescimento das lestJes de ferrugem comum e 

helmintosporiose do milho. 

A temper-atur-a in-f 1 uen ciCou cCom maiCor-

intensidade o cr-escimento das lesbes de helmintCospor-iose do 

que de fer-r-ugem comum, sendo que no pr-imeir-o caso a 

velocidade aumentou com o aumento da temperatura até 27°C 

4a) • Pal~a houve pouca variaç~o na 

velocidade de crescimento das lesbes" n~o ~"endo 

significativa a diferença entre as 

(Figura 4a). Pode-se notar também, 

temperaturas testadas 

na Figura 4a, que a 

variaçâo no crescimento das lesbes de helmitosporiose foi 

sempre superior a variaçâo encontrada para ferrugem comum. 

4.4. Influªncia da temperatura sobre a severidade de 

doença para a ferrugem comum e helmintosporiose do 

milho. 

A severidade de doença, ár-ea fColiar ocupada 

lesôes em relaç~o à ár-ea foliar- t.ot.al, foi sempr-e 

super-ior par-a ferr-ugem do que para helmintospor-iose (Figura 

Apesar- do menor cr-esciment.o das lesbes da pr-imeir-a 

doença (Figura 2g), o maior- número de lesôes fez com que a 

á t-ei::I tot.a 1 ocupada super-asse a de helmint.osporiose. Esta, 

por" sua vez, a despeito da gr-ande área das lesbes, 

apr-8sentou pequeno númer-o de lesôes/folha (Figur-a 2a). 



4.5. Influªncia da temperatura sobre a produç~o de 

esporos de Puccinia sorghi e ExserGhilum turcicum. 

A temperatura}aparen~~mente, exerceu pouca 

influência sobre a quantidade total de esporos produzidos 

por ambos 05 ~atógenos (Figura 4b). Entretanto, Puccinia 

sorghi produziu cerca de 10 vezes mais esporos/mm2 que 

Exserohilum turcicum em todas as temperaturas testadas 

(Tabela 2). 

4.6. Influªncia do período de molhamento sobre a 

Pela Figura 4c observa-se que 4 horas foi o 

período mínimo de umidade necessário para a infecçào de 

Puccinia sorghi e 8 horas para Exserohilum turcicum a 23°C, 

nâo ocorrendo infecç~o a 1 e 2 horas de molhamento para o 

primeiro e 1, 2 e 4 para o segundo patógeno. A frequência 

de infecç~o cresceu com o aumento do período de molhamento 

até 24 horas (máximo testado) para as duas doenças, havendo 

diferença significativa entre os 

testados somente para Puccinia sorghi 

diferentes períodos 

(Tabela 7' 0j. 
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FERRUQEM COMUM 

100L-~----~----r---~----~----~--~--J 
10 H5 20 23 25 30 

TEMPERATURA 

HELMINTOSPORIOSE 
3S.) 

1 ~ 2t5O 

'I 
I iOO 

15) 

100 
16 B> 23 26 

TEMPERATURA 

Figura 3. Influ~ncia da temperatura sobre o período de 
incubaç~o da ferrugem comum e helmintosporiose do 
milho. 
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Tabela 2. Influ~ncia da temperatura sobre a produç.o de 
esporos de Puccinia sorghi e Exserohilum turcicum 
na cultivar de milho F64A • 
. _-_._-_._-_ .. _----

TRATAMENTOS 

._--------------_._-
F-.1.~ • .1. 

F-20 
F-27 
H-1 ;:. 
H-20 
H-27 

ESPOROS/mm2 

DE U::sí:4o 

181 7 172 "':'. ...:. B:"3 

3104.26 A 
2380.81 AS 

.1. ;:.2.01 C 
89.89 C 

219.19 C 

---_._----_._---_._----------_. 
11 F-15, 20 e 27: esporos coletados de lesbes de ferrugem 

em folhas mantidas a 15, 20 e 27°C, respectivamente. H-
15, 20 e 27: esporos coletados de lesôes de 
Helmintosporiose em folhas mantidas a 15, 20 e 27°C, 
respectivamente. 

2/ Média de 10 repetiçbes. 
3/ Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 

(Tukey 1/:). 
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Tabela 3. Influªncia do período de molhamento sobre a 
efici~ncia de doença para ferrugem comum e 

helmintosporiose do milho a 23°C. 

PERíODO n ,.·
._ J::' 

r'10LHAi"1ENTCJ 
(hora~".) 

.1 

.12 
-f ." 
.!. () 

Pr>F 

L.EStlEE;/ CiT!::.? 

F(?I"·n .. \~.:)t'?fn Comum 

0"00 F:J.. 

(;=()() F 
(; "ci,:-:j. E 
1 " '~f~:;~ D 
~I~~ :: ~j ~:i C 
:':'~ I; C? ~.:I B 
~:::: :3 .. q· A 
:3.4~:' A 

0.0001 

1···1 e 1 mint".ospo!'·· i ~;e 

0.00 
(; , (H) 

():;()lLJ. 

() :: () ;:5 ~:.) 
() :: ()~7':7 

c) 11 ()()(;.1. 

D:J.. 
D 
D 
D 

CD 
BC 

AB 

--_._-----------_ .. _--_._---_ ... _----_ ... _-_._-_ .. _---._-----_._--

C.v" '1'""7 "7of 
Mt .... 11 ,... J.. 

11 Dados seguidos por letras distintas na vertical diferem 
entre si ao nível de significância indicado pelo teste 
de Duncan" 

21 Pr>F = probabilidade do F calculado ser maior que o F da 
i::. ~'F.\ IJ i:2 1 ~'::\ :; 
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a 

b 

c 

Figura 4. Influ~ncia da temperatura sobre a velocidade de 
crescimento das lesôes (a) e produç~o de esporos 
(b) de Puccinia sorghi e Exserohilum turcicum e 
influência do periodo de molhamento sobre a 
eficiência de doença da ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho a 23°C. Os gráficos à 
direita s~o referentes àqueles que apresentaram 
os menores valores~ em escala ampliada. 
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4.7. Progresso da doença no campo sob condiç~es naturais 

de epidemia para ferrugem comum e helmintosporiose 

do milho. 

Em todos os ensaios efetuados, tanto em 

com em Piracicaba, em diferentes épocas, a 

fern.\gem comum apresentou um maior número de lesôes que 

helmintosporiose 6a, 7 a) , sendo que ambas 

apresentaram crescimento no decorrer do cultivo, exceto 

para o segundo experimento de Londrina onde 

ocorreu coalescimento de lesbes tornando difícil as 

avaliaçoes. os parâmetros ÉI.rea. das lesôes 

severidade de doença (Figuras 6c 7b, 7c, 8b, 

Bc) , a helmintosporiose foi sempre ferrugem 

comum, mostrando que apesar do número reduzido de lesôes, 

estas sào de tamanho bem superior, ocupando no final uma 

área bem maior da folha. 
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Figura 5. Comparaç~o entre o progresso da ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho sob condiçôes naturais 
de epidemia. no ensaio "Piracicaba 1". Aval iaçÔes 
efetuadas na quinta folha pelos parâmetros: a) 
Número de lesbes por área foliar; b) Area média 
das lesÔes e c) Severidade da doença. Os gráficos 
da direita sâo referentes àqueles que 
apresentaram os menores valores~ em escala 
ampliada. 
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Figura 6. Comparaç~o entre o progresso da ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho sob condiç~es naturais 
de epidemia no ensaie. "Londrina 1". Aval iaç'bes 
efetuadas na quinta folha pelos parâmetros: 
a) Número de les'bes por área foliar~ b) Area 
média das lesôes e c) Severidade da doença. Os 
gráficos da direita sào referentes àqueles que 
apresentaram os menores valores, em escala 
ampliada. 
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Figura 7. Comparaç~o entre o progresso da ferrugem comum 
helmintosporiose do milho sob condiçôes naturais 
de epidemia no ensaio "Piracicaba 2". Avaliaç'bes 
efetuadas na quinta folha pelos parâmetros: 
a) NÚmero de les'bes por área foliar; b) Area 
média das lesôes e c) Severidade da doença. Os 
gráficos da direita s~o referentes àqueles que 
apresentaram os menores valores~ em escala 
ampliada. 
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Figura B. Comparaç~o entre o progresso da ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho sob condiç'bes naturais 
de epidemia no ensaio "Londrina 2". Avaliaç'bes 
efetuadas na Ditava folha pelos parâmetros~ 

a) Número de lesbes por área foliar; b) Ar~a 
média das lesbes e c) Severidade da doença. Os 
gráficos da direita sâo referentes àqueles que 
apresentaram os menores valores~ em escala 
ampliada. 
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4.8. Esporulaç~o sob condiçOes naturais de epidemia de 

ferrugem comum e helmintosporiose do milho. 

A produçâo de esporos de Puccinia sorghi e 

Exserohilum turcicum no campo em épocas diferentes estâo 

representadas pela Figura 9. Observa-se que em todas as 

avaliaçDes o primeiro patógeno superou o segundo em mais de 

100 vezes. 
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Figura 9. Esporulaç~o de Puccinia sorghi (a) e Exserohilum 
turcicum (b) em lesOes da quinta e oitava folhas 
de milho sob condiçbes naturais de epidemia. 
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5. DISCUssAo 

5.1. Influªncia da temperatura sobre a efici~ncia de 

doença para a ferrugem comum e helmintosporiose do 

milho. 

PARLEVLIET (1979) definiu a eficiência de 

doença~ até ent~o chamada de frequência de infecç~o, como a 

proporç~o de esporos que resulta em lesões esporulantes. 

Diferenças na FI refletem diferenças acumuladas de vários 

estádios de desenvolvimento da doença; da fase de 

estabelecimento na pré-penetraçào, até as fases mais 

adiantadas de colonizaç~o, sendo que a temperatura tem 

papel fundamental em todas estas fases. 

Para algumas ferrugens, a temperatura parece 

influenciar sobremaneira a infecçào. BROWN & SHARP (1969) 

relataram que uma mudança de temperatura de umas poucas 

horas em fases especificas do processo de infecç~o resultou 

em mudanças significativas na infecç~o de Puccinia 

striiformis em trigo. Para a ferrugem comum do milho, 

segundo MAHINDAPALA (1978b), o número de pústulas de 

Puccinia sorghi que se desenvolveram em seedlings de milho, 

foi correlacionado diretamente à temperatura e comprimento 
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do periodo de molhamento. Nos experimentos efetuados, a 

infecç~o ocorreu numa faixa de temperatura de 10 a 30°C 

(Figura 2a), sendo que a temperaturas menores ou 

maiores n~o ocorreram les6es devido à morte 

prematura das plantas. De acordo com WEBER 

citado por HEADRICK & PATAKY (1986), as temperaturas mínima 

e máxima, para que ocorra germinaç~o dos esporos e infecçào 

de Puccinia sorghi, sãcl ·4 e 8 (::-

respectivamente, o que está de acordo com o obtido. A 15°C 

(Figura 2a), ocorreu a maior frequ~ncia de infecç~o, 

MAHINDAPALA (1978b) obteve a 20°C a maior frequ~ncia de 

infecç~o em seedlings de milho inoculados com este fungo. 

Entretanto, como observado por HEADRICK & PATAKY (1986) e 

PATAKY (1.986), o número de uredinias de Puccinia sorghi, 

resultantes de uma única inoculaçâo, aumentou até 20 dias 

após a inoculaçâo, o que explicaria a maior FI 

Devido à maior longevidade das folhas, à baixa temperatura, 

houve tempo para o surgimento de novas pústulas. 

De acordo com LEATH et a1ii (1990), o número 

de lesôes induzidas por Exserohi1um turcicum é afetado 

pelas condiçôes do periodo de incubaç~o prolongado, durante 

o qual o fungo coloniza o sistema vascular dos sitios de 

infecç~o das folhas. Para este patógeno, L.E-:: '...)\{ (1991.) 

observou uma variaçâo na eficiGncia de doença de 1.7 a 95%, 

calculada como o número de lesdes formadas em relaçào ao 

._-_._-_. __ ._._._ .. _--
11 WEBER, G.F. Studies on corn rust. Phytopathology, St. 

Paul, 12: 89-97, 1922. 
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total de sitios de inoculaçào, sendo esta variaç~o 

atribuída a diferenças na agressividade dos isolados. 

Segundo LEATH et alii (1990) , isolados de Exserohilum 

turcicum prctduziram mais lest:les em incubaç~o a 2Z/18c>C do 

(diurna/noturna). Nos experimentos efetuados 

(Figura 2b), houve pouca variaç~o na efici@ncia de doença 

com a temperatura, apresentando um ligeiro aumento a 20c C, 

estando o fato de acordo com o encontrado por LEVY & COHEN 

(1983a), onde a infecç~o de Exserohilum turcicum ocorreu 

numa faixa de 15 a 30c>C, com ótimo a 20c Ç, sendo que, 

segundo estes autores, a in1lu@ncia da temperatura sobre a 

infecçào foi dependente da concentraç~o do inóculo e 

período de molhamento. C1uando estes -Fatores foram 

marginais, a infecç~o ocorreu apenas numa faixa estreita de 

temperatura (20 a 25c:>C). Nao se descarta a hipótese, 

portanto, da pequena variaçào da efici@ncia de doença com a 

temperatura para Exserohilum turcicum, nos experimentos 

aqui realizados, estar ligada ao alto potencial de inóculo 

e prolongado período de molhamento utilizados. 

5.2. Influ~ncia da temperatura sobre o período de 

incubaç~o (PI) de ferrugem comum e helmintosporiose 

do milho. 

o período de incubaç~o cor responde ao tempo 

entre a inoculaçào e o aparecimento dos sintomas visíveis 

(PARLEVLIET, 1979). 
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Para Puccinia sorghi, a faixa de 

temperatura entre 20 e 23c C parece a mais favorável para o 

surgimento das lesbes. Nesta faixa, o período de incubaç~o 

é de aproximadamente 6,2 dias, crescendo conforme se afasta 

destas temperaturas (Figura 3a). Segundo SYAMANANDA & 

DICKSON (1959), a reaçâo da planta à ferrugem comum do 

milho frequentemente é alterada pelo ajuste apropriado das 

condiçOes de luz e temperatura. De acordo com esses 

autores, os períodos médios de incubaçâo para as 

temperaturas de 16, 20, 24 e 28°C foram de 9.2, 7.1, 6.0 e 

5.3 dias, respectivamente. 

Segundo LEVY (1989), quando as condiçOes s~o 

ótimas, 80% das lesbes aparecem 7 dias após a inoculaç~o. O 

mesmo período de 7 dias foi encontrado por HILU & HOOCKER 

(1963). BERGER (1973), visando correlacionar o número de 

esporos com o número de lesôes de ExseFohilum tUFcicum~ 

considerou o período de incubaçâo como sendo 7 dias. Também 

BOWEN & PEDERSEN (1988), no desenvolvimento de um modelo de 

simulaç~o de epidemia, consideraram o período de incubaç~o 

como sendo de 6 dias a 20c C, o que chamaram erroneamente de 

período latente. No entanto, nos experimentos efetuados, 

pela Figura 3b, observa-se que, mesmo a 20c C, o período de 

incubaç~o está acima desta média, apresentando-se com 

aproximadamente 10 dias a esta temperatura. Este fato pode 

ser explicado pelo material genético, bem como o isolado 

utilizado. De acordo com TAKUR et alii (1989a), alguns 

genes de resistência podem estender o período latente da 
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helmintosporiose do milho, sendo este atraso suficiente 

para controle efetivo da doença no campo. Para LEVY (1991), 

o periodo latente de Exserohilum turcicum depende da 

suscetibilidade do hospedeiro, temperatura, per iodo de 

molhamento, e densidade de inóculo. Também LEATH et alii 

(1990) observaram uma variaçào no periodo de incubaç~o de 7 

a 12 dias para Exserohilum turcicum, enquanto que lesOes de 

Helminthosporium maydis se desenvolveram mais rapidamente, 

podendo ser visiveis 1 a 2 dias após a inoculaçào. Na 

Figura 2b, observa-se um aumento no período de incubaçào 

com o afastamento da temperatura de 20°C. O mesmo resultado 

foi observado por BOWEN & PEDERSEN (1988). LEVY (1989) 

mostrou que a temperatura ótima para Exserohilum turcicum 

independente da agressividade do patógeno. 

LEONARD (1989) recomenda que as identificaçOes de raças de 

Exserohilum turcicum sejam feitas à temperatura controlada 

próxima de 20°C. Além do mais, altas temperaturas podem 

interferir com a express~o de virul§ncia de Exserohilum 

turcicum devido a sua sensibilidade à temperatura (LEONARD, 

1989), o que explicaria os desvios à temperatura de 27 e 
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5.3. Influªncia da temperatura sobre a velocidade de 

crescimento das lesOes e severidade de doença para 

ferrugem comum e helmintosporiose do milho. 

Pela Figura 2c, pode-se notar que, para 

ferrugem comum, a severidade de doença final foi maior a 

15°C do que às temperaturas mais altas. Este fato pode ser 

explicado pela maior sobreviv~ncia da folha a temperaturas 

mais baixas, prolongando, desta forma, o período de 

avaliaç~o, atingindo as lesOes um maior tamanho final. 

Entretanto, considerando a velocidade de crescimento dessas 

lesOes (Figura 4a), praticamente nao ocorreu diferença 

desta em funçâo da temperatura. Exemplo da influ~ncia da 

temperatura sobre a área das lesôes é dado por KOCHMAN & 

BROWN (1975), que observaram uma área das pústulas de 

Puccinia graminis avenae significativamente malor a 30 e 

35°C do que a 20°C. Entretanto, segundo PRETORIUS & KEMP 

(1990), temperaturas altas restringiram o tamanho das 

uredinias de ferrugem da folha do trigo, apesar de nâo 

influenciarem na densidade de uredinias. n 
H importância 

da área das lesOes para as helmintosporioses reside no fato 

de ela determinar a quantidade potencial de esporos 

produzidos quando as condiçOes se tornarem favoráveis à 

esporulaçâo (COUTURE & SUTTON, 1978). Para Exserohilum 

turcicum y temperatura parece desempenhar uma maior 

influ~ncia sobre a área das lesôes do que para ferrugem 

tendo sido esta maior quanto maior a temperatura, até 27°C, 
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a máxima testada nos experimentos aqui efetuados (Figura 

4a) • LEVY (1989) obte·ve o ./. " mc:\xJ.IT!O tamanho das lest:les de 

Exserohilum turcicum a 25°C. 

Quanto ao cr-escimento das leseJes de 

Exserohilum turcicum, este foi maior com o aumento da 

temperatura nos experimentos aqui realizados. De acordo com 

BOWEN & PEDERSEN (1988)~ o crescimento ótimo das lesÔes 

ocorre quando a temperatura mínima está acima de 20°C e a 

máxima abaixo de 28c C, sendo que~ a expans~o das lesôes 

para quando a temperatura mínima for menor qu~ 15°C e maior 

Entretanto~ segundo LEVY (1991), o tamanho das 

lesôes de Exserohilum turcicum foi também dependente da 

agressividade do isolado, além da temperatura. 

5.4. Influ~ncia da temperatura sobre a produç~o de 

esporos de Puccinia sorghi e Exserohilu. turcicu •• 

Quanto à esporulaçâo, a Figura 4b e Tabela 2 

mostram que, para Puccinia sorqhi, a maior produç~o de 

esporos ocorreu a 20c C. Também MANINDAPALA (1978b) observou 

ser 20°C a temperatura em que maior quantidade de esporos 

hE\vendo um decr"éscimo a temperatuY""as 

.i n °f e r- i. o f~ i!2S " 

Para Exserohilum turcicum, entretanto, a 

temperatura na incubaçâo parece ter pouco efeito na 

quantidade de esporos produzidos (Figura 4b e Tabela 2). 

Mas, de acordo com LEACH et alii (1977), a esporulaç~o de 
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turcicum é for-temente influenciclda pela 

temper-atur-a do per-iodo de incubaçào. Segundo esses autores~ 

os espor-os se desenvolveram em mas 

r-equer-er-am 2 vezes mais tempo a 10cC~ e nenhum conidio se 

desenvolveu a temper-atur-as mais baixas. A mesma temper-atur-a 

ótima de 20c C foi encontr-ada por- HILU & HOOCKER (1963). De 

acor-do com esses autor-es, a espor-ulaç~o foi boa também a 

25°C, o que explicar-ia os r-esultados obtidos nos pr-esentes 

(Figur-a 4b). Segundo BERGER (1970) , 

Exserohilum turcicum requer, pelo menos, 7 hor-as de umidade 

relativa do ar próxima a 100% e temperatura acima de 15c C, 

para que ocorr-a esporulaçào significativa. alii 

(1989b) encontr-ar-am uma esporulaçào de Exserohilum turcicum 

significativamente maior em lesBes de plantas crescidas a 

22/18°C (diurna/noturna), do que naquelas crescidas a 

Apesar dos I~esu I tados obtidos, 

cultivares poder-iam apresentar respostas diferentes, pois a 

espor-ulaçào pode também estar- associada à resist&ncia do 

m,::iter-ial infectado. LEATH et alii (1990) 

esporulaçào de Exserohilum turcicum foi baixa em discos de 

folha tomados de lesbes caracterizadas como lesôes de 

resist&ncia. De acor-do com HILU & HOOCKER (1963)~ em lesbes 

do tipo resistente, nenhum conidio se desenvolveu, mesmo 

após o::: _. 
\".1 c~ "7 dias de umidade. o número de espor-os produzidos 

pode ainda variar com o isolado utilizado. Assim, LEVY 

(1991) constatou uma variaç~o na produç~o de 8,33 a 140 



conidios de Exserohilum turcicum/mm 2 , dependendo do isolado 

Nos F2nsi::<.ios obtida uma média de 

respectivamente (Tabela 2). A 97,4% de umidade relativa do 

NELSON (1976) obteve uma média de 90 conidios/mm2 de 

para Helminthosporium maydis, enquanto que, SCtb 

condiç~es similares, NEL SO!'-.! .~< TUNG (1973) 

média de 79 conidios/mm2 de les~o ~~r~ n m,p~rlln - r i!... c. -- ,-- ......... . patógenc:o " 

Em todas as avaliaçbes 

efetua.das, Puc'.:in.ia sorghi produziu maior quantidade de 

esporos por área de lesâo (Figura 4b) do que Exserohilum 

Em condiçbes de ambiente es·ta 

variaçâo foi mais pronunciada a 20°C. 

de Puccinia sorghi e Exserohilum 

turcicum sob cDndiç~es naturais de epidemia. 

natUt-a:i.~~ de E~pidE~mia , 

produçâo de esporos f Di dependente da época de coleta do 

material. Provavelmente, vários fatores estavam envolvidos 

nest.e último result.ado, comc· 

relativa, preciptaçâo, S.E,·ndD dif.:í.cil 

qu<::r.lquf?r conclusâo frente é 

interessante notar que a diferença na produçâo de espDros 

foi mais pronunciada no campo, chegando a 180 vezes mais 

para Puccinia sorghi (Figura 9), enquanto que em ambiente 

cor. t.ro l.':;'.dc., passou de vezes . ..., , 
.,;;. ) . Esta 
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diferença se deve principalmente ao favorecimento da 

esporulaç~o de Exserohilum turcicum, com a 

utilizada nos experimentos em câmara de crescimento. 

5.6. Influ@ncia do período de molhamento sobre a 

efici@ncia de doença para Puccinia sorghi e 

Exserohilum turcicum. 

Como pc)de ser' obse!~vc:ldo pela Figut-a 4, 

nenhuma infecç~o de Puccinia sorghi ocorreu em período de 

umidade abaixo de 4 horas havendo, acima de 12 horas, pouca 

diferença na eficiªncia de doença. KUSHALAPPA & HEDGE 

(1971) relatam que a germinaç~o de uredosporos de Puccinia 

:"50rçi h .i f 01. 8~1 e 9()?:, 2 fE' 8 horas de molhamento, 

F"!?spectivamente, MEDERICK & SACKSTON (1972) observaram que 

a 18,5c C os uredosporos germ1.nam dentro de 3 horas de 

umidade, f"1ilí:::i ., .... _. pet- íCtdos;- de orvalho maiores n~o 

aumentaram significativamente a germinaç~o. Este "1: ato 

explica a n~o ocorrªnc1.a de e .~ 

molhamento a 23c C e ocorrendo infecç~o 
somente com 4 horas 

(jf? mo 1 hE\rni!=.'n to. Ainda que os uredosporos germinem 3 horas 

após a inoculaç~o, há a necessidade da 

estruturas de infecç~o e penetraç~o, o que 

HEm;E (1971) 

uredosporos de Puccinia sorghi começaram a germinar dentro 

de 2 hOf-as (~~ começaram a formar apressório dentro de 4 

horas à temperatura de 20°C. Também MAHINDAPALA (1978a) 
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observou que um período de molhamento de pelo menos 3 a 4 

horas foi necessário para a iniciaç~o da formaç~o de 

apressório em uredosporos de Puccinia sorghi. HEADRICK & 

PATAKY (1986) observaram que apenas cerca de 3% dos 

uredosporos germinados de Puccinia sorghi tinham formado 

apressório dentro de 3 horas, e apenas 2% tinham vesículas 

substomatais dentro de 4 horas. Com seis horas, 20% tinham 

formado apressÓrio e 10% vesículas substomatais. Os mesmos 

autores observaram que o período de molhamento ótimo para a 

infecç~o de milho por Puccinia sorghi foi de 12 horas a 

umidade intermitente (30 min onl 30 min off). Em trabalhos 

anteriores com Puccinia sorghi (KUSHALAPPA & HEDGE, 1971; 

MAHINDAPALA, 1978a; MEDERICK & SACKSTON, 1972) e Puccinia 

polysora (HOLLIER & KING, 1985), períodos de umidade 

maiores que 6 a 12 horas n~o aumentaram a formaç~o de 

apressório e, consequentemente a densidade de pústulas. 

A duraç~o do período de orvalho, além da 

temperatura nessa fase, s~o os fatores ambientais mais 

importantes, influenciando a infecçâo e esporulaç~o de 

Exserohilum turcicum (LEVY & COHEN, 1983a), estando o 

inóculo presente. Segundo LEVY & COHEN (1983b), o período 

de molhamento mínimo requerido para germinaçào conidial e 

formaçâo do apressório de Exserohilum turcicum foi de 1,3 e 

4 horas respectivamente temperatura BERGER 

(1973) encontrou como sendo 5 horas de molhamento o mínimo 

para estabelecimento de infecç~o à temperatura ótima. Estes 

fatos justificam o nâo aparecimento de lesbes em período de 
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molhamento de 4 horas à temperatura de 23°C (Figura 4c). 

Segundo BERGER (1970), uma média diária de horas de 

temperatura e umidade favoráveis n~o resultou em doença 

suficiente para Justificar o controle com fungicidas, 

enquanto 7-8 horas favoráveis por dia ocasionou uma 

severidade leve a moderada. Oito ou mais horas favoráveis 

por dia ocasionou perdas severas e 11 horas resultou em 

alta severidade da doença, mesmo com programas de 

pulverizaç~o. De acordo com JENNINGS & ULLSTRUP (1957), a 

germinaç~o de esporos de Exserohilum turcicum e penetraç~o 

máxima ocorreram de 12 a 18 horas após a inoculaçào. HILU & 

HOOCKER (1964) observaram a penetraçào ce Exserohilum 

turcicum dentro de 6 horas, mas a maioria ocorreu após 12 a 

18 horas da inoculaçâo a 20°C. Helminthosporium carbonum e 

H. maydis, segundo JENNINGS & ULLSTRUP (1957), apresentaram 

germinaçâo e penetraç~o máxima a 18 e 12 horas após a 

inoculaçào, respectivamente. De acordo com NELSON (1976), 

períodos de molhamento maiores que 12 horas resultaram em 

aumentos insignificantes, ou nenhum aumento no número de 

infecçôes de Helminthosporium 

molhamento de 24 horas resultou 

infecçOes, provavelmente devido 

umidade livre nas sequ@ncias 

penetraçào. 

maydis. Mas um periodo de 

em consistentemente menos 

a fatores deletérios 

pós-penetraçâo ou 

~Ud 

nr~-
r" -
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5.7. Progresso da doença no campo, sob 

naturais de epidemia para ferrugem 

condiç~es 

comum e 

helmintosporiose do milho. 

Pelas Figuras 5~ 6, 7 e 8, pode-se observar 

uma predominância em número de lesOes de ferrugem em todas 

as avaliações, sendo que a área média dessas lesOes é 

inferior às de helmintosporiose, com raras exceçbes (Figura 

5b, 6b~ 7b e 8b), o que está de acordo com os resultados 

encontrados em câmara de crescimento (Figura 2a e 2b). 

Entretanto, a área foliar ocupada pela helmintosporiose 

(Figuras 5c, 6c, 7c e 8c) normalmente foi superior à área 

ocupada pela ferrugem em condições de campo. Este fato n~o 

está de acordo com o observado nos experimentos em câmara 

de crescimento, mas pode ser perfeitamente explicado pela 

prática da inoculaçào, efetuada nos ensaios em ambiente 

controlado. Aparentemente, as folhas suportam uma ocupaçâo 

maior de área pela ferrugem~ um parasita biotrófico, do que 

pela helmintosporiose. Em câmara de crescimento, 

praticamente toda a folha foi tomada pelas pústulas de 

ferrugem ao final do período de avaliaç~o, pois, no ato da 

inoculaçào, toda superfície foliar fora coberta 

uniformemente com a suspensào de esporos, sendo a 

efici~ncia de infecçào maXlmlzada pelo longo período de 

molhamento de 20 horas. Para helmintosporiose, apesar dos 

procedimentos para inoculaçâo serem semelhantes, este fato 

nunca ocorreu. No campo, entretanto, dificilmente foi 
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observada a ocupaç~o total da área foliar cOfn pústulas dE' 

estando a diferença nos resultados de severidade 

entre os dois ambientes ligada, portanto, 

utilizaç~o do espaço pela ferrugem nas condiçbes 

fornecidas nos experimentos em ambiente controlado. 

A diferença de severidade, no campo, reflete 

importância relativa entre as duas doenças. Ambas l5~O 

encontradas em cultivos em regibes úmidas e de temperaturas 

amenas mas dificilmente a ferrugem comum vem a causar danos 

sign i f i CF.i ti vos, enquanto que, helmintosporiose, 

dependendo da suscetibilidade do material cultivado, pode 

ser limitante em alguns locais, principalmente em cultivos 

sucessivos sob irrigaçào. 

5.8m Consideraç~es finais 

Segundo BERGAMIN FILHO & AMORIM2, patógenos 

necrotn:,f i cos 

tropicais que os biotrcjf i co~~" 

estender ;::t~::· cc:.nclul::;.Hes; aqui obtidas com Exserohilum 

-!::ul'(.:icum para patógenos mais adaptados aos trópicos e as 

obtidas com Puccinia sorghi oara patógenos mais adaptados 

às regiôes temperadas. 

2; BERGAMIN FILHO, A. & AMORIM, L. Modelos e simulaçào de 

epidemias tropicais: desenvolvimento, validaç~o e 
implementaçào de sistemas integrados de controle. (Em 
eli::lbm-a.çào) 
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ZADOKS (1971) considera que uma determinada 

cultura seja composta de um grande~ mas finito número de 

sitios de infecç~o~ com áreas iguais e iguais chances de se 

tornarem infectadas. De acordo com BERGAMIN FILHO & 

AMORIM2, a ocupaçao de novos sitios pode se dar basicamente 

por duas formas: pela via horária (VHI) e anti-horária 

(VAHI) de infecç~o. A ocupaç~o de novos sitios, envolvendo 

produç~o de esporos, transporte, deposiç~o e 

penetraçào~ constitui-se na via horária de infecç~o. A 

ocupaçào dos novos sitios através da 

colonizaçào, ou seja, envolvendo apenas o crescimento do 

micélio dentro dos tecidos, sem a participaçâo de 

propágulos, provocando, assim, um aumento da área da lesào, 

constitui-se na via anti-horária de infecçâo. A denominaç~o 

de horária e anti-horária é com base no modelo simbólico de 

epidemia em condiçOes de clima temperado, apresentado por 

FEGIES (1985), onde a ocupaçâo de novos sítios é 

representada por tubulaçôes (Figura 10) que conduzem os 

esporos até os sitios disponíveis, para formaçào de novas 

lesbes. 

A epidemiologia clássica, baseada 

ferrugens de origem temperada, considera unicamente a VHI 

como a responsável pelo progresso da doença. Entretanto, 

para patógenos que assumem importância maior em ambientes 

tropicais, como Hemileia vastatrix, Exserohilum tureieum, 

Helminthosporium maydis, Pyricularia oryzae, Hieroeyelus 

ulei, entre outros, o progresso da doença é também 



explicado pelo crescimento da lesào, além ~uu 

62. 

surgimento de 

novas lesôes (BERGAMIN FILH02). Assim, o modelo simbólico, 

que representaria a epidemia, possuiria uma tubulaçào com 

fluxo no sentido anti-horário, representando a ocupaçào de 

novos sitios sadios, pelo crescimento ~Ud lesào, englobando 

as áreas vizinhas (Figura 11). 

Dessa forma, a diferença entre o número de 

lesôes, área e velocidade de crescimento dessas lesbes, bem 

como o número de esporos produzidos, pode ser explicada em 

termos de estratégia de atuaçào de patógenos foliares mais 

adaptados aos trópicos, representados por Exserohilum 

turcicum, e mais adaptados às regibes temperadas, 

representados por Puccln13 sorghi, na ocupaç~o de novos 

sitios infecçào. As hipóteses, baseadas em BERGAMIN 

FILHO & AMORIM2." sào apresentadas a seguir= 
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sitios sadios 

t 

sitios removidos 

via horária de Infecção 

Figura 10. Modelo para uma epidemia ocasionada por um 
patógeno foliar biotrófico. 



t 

sities sadios 

via anti-horaria de infecção 

si,tios 
infecciosos 
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t 

sitias -removidos· 

via horarla de Infecção 

Figura 11. Modelo para uma epidemia ocasionada por um 
patógeno foliar necrotrófico. 
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5.8.1. Disponibilidade de sítios de infecç~o. 

o número de sitias disponíveis é diferente 

para patógenos mais adaptados a climas temperados e para 

patógenos mais adapatados a climas tropicais; pode-se dizer 

que o limite de exploraç~o da VHI pelos patógenos do 

sequndo grupo, particularmente Exserohilum turcicum, é 

bai::·:a. Dessa. for-ma, observa-se, em todos os experimentos 

efetuados sob condiçbes controladas, que o número de lesbes 

decorrentes de uma inoculaçâo com o mesmo potencial de 

inóculo para ambos os patógenos foi bem maior para Puccinia 

sorghi em todas as temperaturas estudadas (Figura 2a). Por 

ser um patógeno especializada na ocupaç~o de novos sítios 

através da VHI, Puccinia sorghi foi bastante favorecido com 

o período de molhamento de 20 horas. No entanto, este 

período de molhamento também foi adequado para Exserohilum 

turcicum, para o qual a penetraç~o máxima ocorre dentro de 

12 a 18 horas após a inoculaç~o (HILU & HOOCKER, 1964; 

JENNINGS & ULLSTRUP, En tr-eta.n to, o número de 

infecçbes foi baixo~ comparada a Puccinia sorghi. Também em 

campo, sob condições naturais de infecç~o, em todas 

avaliações foi observado maior número de lesbes de ferrugem 

do que helmintosporiose (Figuras ,.,'Ja, 6a, "la e 8a ) . 

resposta para essas diferenças pode estar no tamanho do 

sítio de infecçao disponível para cada patógeno, que pode 

ser diferente para patógenos mais adaptados aos trópicos do 
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que para os mais adaptados às regibes temperadas, o que nos 

leva à hipótese seguinte. 

5.8.2. Relaç~o entre dimens~o dos sítios de 

infecç~o e exploraç~o das vias de infecç~o. 

o limite de exploraçâo da VHI é inversamente 

proporcional ao tamanho dos sitios disponiveis. As 

dimensbes do sitio de infecç~o podem variar dependendo da 

combinaçâo patógeno-hospedeiro (ZADOKS, 1971). Para os 

patógenos de lesâo local, o sitio de infecç~o coincide com 

o tamanho da lesâo. Segundo ZADOKS (1971), em trigo, o 

sitio de infecçâo para ferrugem da folha (Puccinia 

recondita f.sp. triticina) seria de cerca de 4 mm 2 de área 

foliar; para ferrugem do colmo (Puccinia graminis f.sp. 

tritici) seria aproximadamente 10 mm 2 • O tamanho de sitios, 

nestes casos, cor responde ao tamanho das pústulas. 

Entretanto, patógenos necrotróficos possuem crescimento 

extremamente variável, com tamanho final da lesào 

potencialmente bem maior que dos patógenos de origem 

temperada, podendo, no caso de Exserohilum turcicum, 

atingir vários centimetros quadrados de área ocupada 

(BALMER, 1980b; ULLSTRUP, 1974). De acordo com ZADOKS 

(1971), muitas penetraçbes podem ocorrer no local de um 

sitio de infecçâo, mas normalmente a les~o é o resultado de 

apenas um esporo efetivo. A literatura tem demonstrado 

(KUt, 1990) que mesmo tecidos de plantas consideradas como 
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suscetiveis podem se tornar resistentes mediante à 

prévia do mesmo patógeno atenuado, ou outro 

organismo qualquer (DARVILL & ALBERSHEIM~ 1984). o 

mecanismo de defesa envolvido neste fenSmeno parece estar 

ligado a um sinal químico produzido ou liberado no local da 

primeira infecç~o, que transforma as células n~o afetadas, 

de suscetiveis em resistentes (KUt~ 1982). Dessa forma~ o 

tamanho do sitio de infecçào pode estar ligado à difus~o 

espacial e temporal de substâncias dentro dos tecidos, 

produzidas no ponto da primeira infecçào, que previne uma 

área ao redor contra novas infecçbes, sem, contudo, impedir 

a colonizaçào dos tecidos pelo patógeno já estabelecido. 

HAHN p~ - . alii (1985), estudando a localizaçào e a 

quantificaçâo de gliceolina em relaç~o à localizaçào de 

Phytophthora megasperma f.sp. glycinea nas raizes de soja, 

observaram que concentraçbes substanciais de fitoalexina 

estavam presentes em tecidos adjacentes, ainda nâo 

colonizados pelo patógeno. Segundo esses autores, um sinal 

molecular originado do fungo ou da planta, poderia estar se 

movendo à frente do sitio de infecçào. JENNINGS & ULLSTRUP 

(1957) observaram que a penetraç~o de Exserohilum turcicum 

elicitou respostas localizadas de hipersensibilidade em 

folhas de milho, na forma de pequenos pontos necróticos. O 

mesmo tipo de reaçào foi observado nos experimentos do 

presente trabalho, em ambiente controlado. Entretanto, 

poucas lesbes (Figura 2a) tiveram prosseguimento, apesar do 

elevado número de penetraçôes. 
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F~ente ao exposto~ pode-se dize~ que~ 

considerando a mesma á~ea folia~~ o núme~o de sitios 

disponiveis para um patógeno folia~ mais adaptados aos 

trópicos é menor que o número de sitios disponiveis para um 

patógeno foliar mais adaptado a regibes temperadas, sendo o 

limite da exploraçâo da VHI inversamente propo~cional ao 

tamanho dos sitios disponiveis, ou seja, quanto maior a 

les~o, menor o número de sitios disponiveis (Figuras 2a e 

2b). Se o tamanho do sitio de infecçâo corresponde ao 

tamanho potencial de desenvolvimento de uma les~o (ZADOKS, 

1971), esta suposiçâo é verdadeira. 

5.8.3. Velocidade de crescimento das les~es 

o limite de exploraçâo da VHI é inversamente 

proporcional à velocidade de crescimento da les~o. o 

sucesso de um patógeno vai depender de quantos sitios de 

infecç~o ele conseguiu conquistar ao longo do ciclo de 

cultivo. r ~omo visto ante~iormente, o que caracteriza a VAHI 

é justamente a conquista de novos sitios de infecç~o pelo 

crescimento da lesâo. Dessa forma, quanto maior 

velocidade de crescimento dessas lesbes, maio~ sua área e 

consequentemente maio~ a á~ea potencial pa~a esporulaç~o 

quando as condiçbes de umidade se mostrarem favoráveis 

(COUTURE & SUTTON, 1978). O mesmo n~o ocorre para Puccinia 

sorghi, um patógeno especializado na ocupaç~o de novos 

sitios pela VHI, ou seja, produzindo novas lesôes e nào 
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através do crescimento dessas lesbes. Portanto~ pode-se 

observar pela Figura 4a que em todas as temperaturas 

testadas a velocidade de crescimento das lesôes foi maior 

para Helminthosporium turcicum do que para Puccinia sorghi. 

5.8.4. Produç~o de esporos. 

o número de esporos produzidos pelos 

patógenos na natureza é proporcional ao número de sitios 

disponiveis. Assim, podemos observar pela Tabela 2 e Figura 

4b, que Exserohilum turcicum produziu uma quantidade de 

esporos bem inferior, comparado à Puccinia sorghi em todas 

as temperaturas testadas em ambiente controlado, bem como 

em condiçôes naturais de epidemia (Figura 9). Neste último 

caso, aparentemente as mesmas condiçbes ambientais que 

influenciaram a esporulaç~o, afetaram de maneira semelhante 

os dois patógenos, sendo que o decréscimo na esporulaç~o no 

decorrer das avaliaçbes foi proporcional para ambos. 
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Pelos dados obtidos nos experimentos em 

ambiente controlado e condiçôes naturais de epidemia, pode-

se concluir: 

1. A temperatura tem maior influ~ncia sobre 

a velocidade de crescimento das lesbes de helmintosporiose 

comparado a ferrugem comum do milho. 

2. Puccinia sorghi se mostrou mais eficiente 

na utilizaç~o de periodos mais curtos de umidade para 

causar infecç~o do que Exserohilum turcicum. 

Sob condiçôes naturais de epidemia, 

Puccinia sorghi sempre supera Exserohilum turcicum no 

número de lesôes. Este por sua vez, apesar do pequeno 

número de lesoes, na maioria das vezes apresenta maior 

severidade de doença devido à maior velocidade de 

crescimento das lesÔes. 

4. Em ambiente controlado, Puccinia sorghi 

superou Exserohilum turcicum na se0eridade da doença devido 

à elevada frequ~ncia de infecçào apresentada pelo primeiro 

patógeno. 

5. A produç~o de esporos de Puccinia sorghi 

se mostrou sempre superior à de Exserohilum turcicum tanto 
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em ambiente controlado como sob condiçoes naturais de 

epidemia. 

6. Puccinia sorghi é um patógeno 

especializado na produçâo de novas les~es~ baseada no sua 

elevada produçâo de esporos e elevada efici~ncia de doença, 

mesmo em períodos curtos de umidade. Por outro lado, 

Exserohilum turcicum é especializado na colonizaç~o, 

apresentando alta velocidade de crescimento das lesbes. 

sendo contudo sua produçâo de esporos e efici~ncia de 

doença menores quando comparados ao primeiro patógeno. 
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Progresso do número de les~es sob condiç~es 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho. Ensaio 
"Piracicaba 1". 

,-----------
LES{JES/cm2 

.1. FOLHA 
D.A.S. 

.... __ . __ .. __ ._ ..... _-_ .. _----_.. .. 

FERRUGEM2 HELMINTOSP.2 
c.v . Pr}F::5 

:21 "" ~_I 0.085316 A4 
:26 :5 O. :2~56606 A 
:3::::: c:: 

~ I 0.3:'57719 A 
40 8 () JI ()~2~.7~fl A 
47 8 0.027414 A 
L-::·..., 
--'''::'' :3 O. O~5124~5 A 
~(9 8 0.0::·0964- A 

-------

11 D.A.S •• = Dias após a semeadura 
21 Média de 120 repetiç~es. 

4.27::-: lO-e- B4 84a72 0.0001 
0.00990 B 67.70 0.0001 
()" (>22241 B 62.39 0.0001 
o. 0010~'::;5 B '7~'1:::::;4 0.0001 
0.001416 B ~ '..,. ~ I 

0/.00 0.0001 
0.001098 B 70.01 0.0001 
0.001868 B ...... ...". o •• )" ,I 

J I 11." o 0.0001 

----------------

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser maior que o F da tabela. 
4/ Dados seguidos por letras distintas na horizontal diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
signihc-ância indicado. 
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Tabela A2. Progresso da área das lesbes sob condiçbes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho. Ensaio 
"Pir-acicaba 1" . 

. _ .. __ . __ ._ ... _-_._ .... __ ... __ ._ .. _ ... _-_._--,---

AREA DAS LESôES (cm 2 ) 

c.v. .1. FOLHA 
D.A.S. FERRUGEI"1 2 HELl"l I NTOSP • 2 

21 ::" 0.00683 A 
26 c:: 

~ 
, 0.02295 A 

~53 <: 
~, 0.0.1789 A 

40 8 0.0120:3 A 
"''].7 8 0.01148 A 
I:: r"\ 8 ..... 1 L., 0.01110 A 
5':;' 8 0.01129 A 

11 D.A.S •• = Dias após a semeadura 
21 Média de 120 Fepetiç~es. 

0.00.127 
0.68850 
1.86.124 
0.08091 
0.17298 
O. 1"7(>78 
0.48:':.24 

31 Probabilidade do valor de F calculado ser 
4/ Dados seguidos por letras distintas 

significativamente entre si pelo teste 
signific'~~'ncia indicctdo. 

B 269" 16 0.0002 
B 238.95 0.0001 
B 280.12 0.0001 
B 27~1:l85 0.0001 
B 285 g 1 ~5 0.0001 
B ~508. 87 0.0001 
B 3~r3 tt 1.4· 0.0006 

mctior que o F da tabela. 
na horizontal diferem 

de Tukey ao nivel de 



93. 

Tabela A3. Progresso da severidade da doença sob condiçôes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho. Ensaio 
I/P.il~acicaba 1" • 

. _----_._ .. _._---_._-- ._._-_ .. _._ .. __ .. _ ..... _-_. 
'ÁREA DE LESíJES/'ÁREA FOLIAR 

.1. FOLHA --_ .. _-----_ ... _--
HELMINTOSP.2 

21 c 
~. (I • 000 ::.8::::; A 7.(5).:10 ..... 6 B 

r"l I 

.• ::'0 5 (>.00540::. A o. 009677 B 
-;r -:r o:: 0.006298 A O.O~57910 B '-=-0_" ~_I 

40 8 0.000330 A 0.000247 A 
47 8 0.000340 A 0.000::09 B 
c''') 
._1..::' B 0.000371 A 0=000533 A 
~:'9 8 () fi ()()()~1~2~, A 0.001923 A 

1/ D.A.S •• = Dias após a semeadura 
2/ Média de 120 repetiç~es. 

c.v. Pr)F::S 

110. ::.9 0.0001 
1 ~:'8. 47 0.0061 
166.29 0.0001 
1 c-v 

~'I A93 O. 1626 
19:: •• 47 O. O~544 
:22C) ai ::.1 () Ir 22:73 
"'"1 1 c::: 
.,::.b~1 = 17 0.00::09 

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser maior que o F da tabela. 
4/ Dados seguidos por letras distintas na horizontal diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
s ilJlü 1c ú'â'!1 C i ÓI. i nd i cado. 
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Tabela B1. Progresso do número de lesbes sob condiçbes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helm:i.ntc,spor:i.ose do milho. Ensaio "Londrina 1" • 

LEStlESícm2 

.L FOLHA ------_._------_._-----

3.1 
":ri' 
-.':00 

47 
47 

! ..-, 
o..::. 

69 
'77 

c:: .... 

8 
8 
8 
8 
8 

0.00~5800 A 

0.013186 A 
0.0~,74.10 A 
0.003777 A 
0.002887 A 
O. 0040~,.1 A 
() 11 (H)592~7 A 
0.004425 A 

HELI"1 I NTOSP • 2 

4.84::·( 10'-0 B 
0= 001201 B 
(> .00.1 :'.':.73 B 

:::;.88::-( 10-0 B 
0.00000 B 
o. 00000 B 

.1 11 27::-~ 1 ()_ ... ~ B 
0.00000 B 

------------------------------------------lí D.A.S •• = Dias apÓs a semeadura 
2/ Média de 120 repetiç~es. 

. __ .. _-_ .... ,---

r.... J I 
\..J Ir V 11 Pr>F:::J; 

------_ ... 

::;::71 .04 0.0001 
219 ~/'''"t 0.0001 . l..::. 
:Z(>2:1 2(i 0.0001 
219.80 0.0001 
::~43" 18 0.0001 
::;::11 . 1.1 0.0001 
::?~,8 n :28 0.0001 
19;:' = 76 0.000.1 

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser 
4í Dados seguidos por letras distintas 

significativamente entre si pelo teste 
sign i"fi c'~~n c i,;.. i nd icado. 

maior que o F da tabela. 
na horizontal diferem 
de Tukey ao nivel de 



95. 

Tabela B2. Progresso da área das lesOes sob condiçOes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintos::.poriose do mi I 1-·'0. Ensaicl "Londrina 1". 

AREA DAS LESÔES (cm2 ) 

.1. FOLHA 
FERRUGEI"f2 

:::::1 LO:: ... 1 0.003041 A 
58 r:: ... 1 O. Ol~:;4'.:.t8 A 
47 o:: ... 1 0.010218 A 
47 8 0.022788 A 
~54 8 0.005728 A 
l 'r 
OL 8 0.0120:::;;4 A 
69 8 O. O.1.60~16 A 
·77 8 () q (}266~:'6 A 

1/ D.A.S •• = Dias apÓs a semeadura 
2/ Média de 120 repetiç&es. 

HEU'1 I NTOSP • :2 

O. 139109 A 
O • .1.81 :547 A 
O. 14·~1~160 B 
O.O::::;:=::'40B A 
0.000000 B 
0.000000 B 
0.019800 A 
0.000000 B 

Cu I...),. Pr>F:3 

.1.497.0 0.3249 
923.91 0.1499 
4~1:' .18 0.004::::; 
89.1. .02 O. 706~1 
.1.88.84 0.0001 
172" ::?6 0.0001 
8!:.L}· fi ~52 O • 8~:.c)6 
129.49 0.0001 

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser maior que o F da tabela. 
4/ Dados seguidos por letras distintas na horizontal diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
E.ign i fi c·àn ci Co. ind i cad o. 



96. 

Tabela B3. Progresso da severidade da doença sob condições 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
he I mintDspor iose do mi I hc,. E:nsaio "Londrina 1". 

.1. FOLHA 
D.A.S. 

~H 5 

38 c: 
~I 

47 c:: 
~I 

47 8 
~:14 8 
",.., o.:::. 8 
69 8 
"'/7 8 

ARE:A DE: LESOES/AREA FOLIAR 

FERRUGEM2 HELi"l I I\ITOSP • :2 

4.87)-; 10'-0 A 0.000794 A 
0.000317 A 0.001414 A 
O. (H)06T::' A 0.001777 A 
0.000171 A 4.99Nl0-0 B 

3 11 27}·~ 1(;-0 A 0.000000 B 
8. 29N.10-l.'!I A 0.000000 B 

0.000162 A 311 ()N 1 (j--~\ B 
0.000201 A 0.000000 B _________ .. _____________ ._ 

li D.A.S •• = Dias apÓs a semeaduFa 
2/ Média de 60 Fepetiçdes. 

c.v . 

1441 . c: 
~I 0.3449 

721 Il::() 0.1746 
~.'HO. 01 O. 1~177 
:::;:92 n 34 0.0316 
318. ~,8 0.0001 
~~;04. 02 0.000.1 
::~~:39 t: ::::1., 0.0020 
2~ll ,,37 0.0001 

31 PFobabilidade do valoF de F calculado ser 
4/ Dados seguidos por letras distintas 

maior que o F da tabela. 

5ianificativamente entre si pelo teste 
signific';incia indicado. 

na horizontal diferem 
de Tukey ao nivel de 



97. 

Tabela Cl. Progresso do número 
naturais de epidemia 
helmintosporiose 
"Piracicaba 2". 

de lesbes sob 
par-a ferrugem 

condiçbes 
comum e 

Ensaio do milho. 

----- ._--._-_._._ .. __ ... __ .... _-..... _-_ ..... __ ... _._---_ .. _--_ .... ------

LESl1ESícm:.:.! 
:J. FOLHA Pl~>F:::S 

D.A.S. FERRUGEM:.:.! HEU··I I NTOSP • :2 

---_._------.... __ ... _--
:~;5 

45 
~,o 

58 
64 

r.:: ._' 
""" ~, 

<= ._, 
8 
8 

0.72887 A 
O • .14::.89 A 
o . .16:328 A 
0 • .1.10.19 A 
0.1 ~:,27;q· A 

lI' D.A.S •• = Dias apÓs a semeadura 
2/ Média de 60 repetiç~es. 

0.00113:::;: 
0.01::.:::.17 
() D ()2222~'::: 

() 11 ()(}~5333 

0.006181 

B 67.76 0.0001 
B 71 ,..,~ 

.. L.i 0.0001 
B 4:': •• 99 0.0001 
B 68. ::.8 0.0001 
B 71 .6'-.1 0.0001 

31' Probabilidade do valor de F calculado ser 
4/ Dados seguidos por letras distintas 

significativamente entre si pelo teste 
signific·ância indicado. 

maior que o F da tabela. 
na horizontal diferem 
de Tukey ao nível de 



98. 

Tabela C2. Progresso da área das lesbes sob condiçbes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho. Ensaio 
"Piracicaba 2". 

-----------------_. __ . __ ._---_. __ ._-_._--_. __ ._-----_._ .. _.-

AREA DAS LESÔES (cm 2 ) 

.1. FDL.HA Pr-:>F::S 
HEU1 I NTOSP • :2 

---------------_._-----_._------_ .. _---------
-:r c: t::: 0.010292 A .,..:1 \-1 ... 1 

4t:: f::: O. O.1T:::~~:5 A ... 1 ~.I 

~IO !:: 
.... l 0.016482 A 

~:'8 " o () " ().1 ~14 ~:'3 A 
64 " o o. O.1·q·702 A 

1/ D.A.S •• = Dias após a semeadura 
2/ Média de 60 repetiçdes. 

0.089323 B 279.89 0.0026 
O. 711.190 B 1.16. ::::::::;: 0.0001 
.1 . 4690:::::0 B 1::::~~n39 0.0001 
1 .O~18287 B 146.62 0.0001 
1 u9~t9191 B 11.6. .:.;. ! 0.0001 

. __ .-._---

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser 
4/ Dados seguidos por letras distintas 

maior que o F da tabela. 

significativamente entre si pelo teste 
signi·fiCância indicado. 

na horizontal diferem 
de Tukey ao nível de 



99. 

Tabela C3. Progresso da severidade da doença sob condiçbes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintosporiose do Milho. Ensaio 
"Pir-acicaba 2". 

--_._-------_ .. _-----

.1. FOLHA 
D.A.S. 

:3~1 :\ 
4:=':. r.:: 

~. 

1:: .-. 
~·u 

I::': 

'-' 
:=':,8 8 
64 H 

ÂHEA DE LESLtES/ÂREA FOLIAR 
----------_ .. _._--_._-

FERRUGEt'12 HELI"1 I NTOSP : :-2 

0.000731 A 0.000:'509 A 
(>.0027:=':.6 A 0.01:::::962 B 
0.002644 A O. O~':;;3448 B 
0.001682 A () a ()()~1292 B 
O n ()():2:2:~;() A O=O1429·<l B 

1/ D.A.S •• = Dias após a semeadura 
21 lY\édia de 60 repetiçÕ'es. 

.1 ::50 n 38 O: 1990 
170.62 0.0001 
146.21 0.0001 
140. 16 0.0001 
.144.77 (I .0001 

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser 
4/ Dados seguidos por letras distintas 

maior que o F da tabela. 

significativamente entre si pelo teste 
signific'ância indicado. 

na horizontal diferem 
de Tukey ao nivel de 



100. 

Tabela Dl. Progresso do número de lesbes sob condiçbes 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
r"lelmintosporiose do milho. Ensaio "Londrina 2". 

LESbES/cm2 

.1. FOLHA 
FERRUGEM2 

34 c:: 
t..' () D ~2::.3~.82 A 

41 ,-;:. () li 223963 A 
48 ,-;:. O. 1 :'58860 A 
48 8 0.062701 A 
~.6 8 0.049472 A 
, ,.., 

t-:>..::. 8 O. 113085 A 
68 8 () c :'2~,:3286 A 
76 8 o. 16;:.083 A 

1/ D.A.S •• = Dias após a semeadura 
2/ Média de 60 repetiçdes. 

HELMII\ITOSP.2 

0.001960 B 
0.002439 B 
0.00318:::;: B 
O.OOO59tJ B 
0.000744 B 
0.001244 B 
0.001638 B 
0.002086 B 

c.v . 

~52 li 96 0.0001 
~,()::2() 0.0001 
49. ~::'7 0.0001 
;:,6.38 0.0001 
62 a ':;7 0.0001 
80.37 0.0001 
74.06 0.0001 
!53c99 0.0001 

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser maior que o F da tabela. 
4/ Dados seguidos por letras distintas na horizontal diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 
signi"fic"ânci<.1 indicado. 



101. 

Tabela D2. Progresso da área das les~es sob condiç~es 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintosporiose do milho. Ensaio "Londt-:i.na 2". 

AREA DAS LESÔES (cmZ ) 

.1. FOLHA 
D.A.S. 

34 c:: ,..' 
41 .-:: 

'-' 
48 J::: ,-' 
48 8 
~:'6 !:3 
, r~ 

\:JL :::3 
l li H C>(:J 

)~ '~J 
i·· .. 
c.' 

FERRUGEl"1Z 

0.006265 A 
0.0169"70 A 
0.021092 A 
0.0104:39 A 
0,,01.1"7.1.3 A 
0.01.10"72 A 
() ~I ()()~3(:;J:;)() A 

O • 00980~';:: A 

1/ D.A.S •• = Dias após a semeadura 
2/ Média de 60 repetiçdes. 

HEU"I I NTOSP • Z 

O.204 L122 B 
().:3~:'6;:,28 B 
1.327841 B 
O"274~78;:· B 
0.400490 B 
O. "7 é<;:::;;:"7 LI· B 
.1.. LV? 1 T::::2 B 
1.21BO:Sl B 

c. .. \1 • Pr>F3 

-_._-_._---_._---

219."73 0.0001 
188.87 0.0001 
:~;:::30 • 26 O • 000.1. 
::':~ 8 () :1 (i ~5 () 11 () () () .q. 
~:'~ t3 ~:: 11 (:i 3 () l: () () () ~:;.;I 

2:::::4·. :::;:6 0.000.1 
209.24 0.0001 
16:::. '/'2 0.0001 

---_. __ .... _--------_._----

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser maior que o F da tabela. 
4/ Dados seguidos por letras distintas na horizontal diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 
signi.fic·ânci.OI indicado. 



102. 

Tabela D3. Progresso da severidade da doença sob condiçé:ies 
naturais de epidemia para ferrugem comum e 
helmintDsporiose do f/Li.J.ho. Ensaio "Lcmdrini::1 2" • 

. _----------._--------_ .. _--_.----_._--------------------
AREA DE LESOES/AREA FDL I f~R 

:J.. FOLHA 

.. _---_._---_._----------
34 r.:: 

... ' o u 00.1 ;:.40 A 
41 1::: ._' (l · 00:3870 A 
48 1::: ... ' O OO~::'428 A · 
48 8 O · 000640 A 
r.:: ' 8 ~Ib O 0OO56!.5 A · 
62 8 (> · 00117:~: A 
68 13 O u ()()22() !:I A 
7 .' C! 13 O · 001;:.'718 A 

._._-_. 

1/ D.A.S •• - Dias apÓs a semeadura 
2/ Média de 60 repetiç~es. 

c.v. Pr>F::S 
HELI"j I NTOSP • 2 

O · 00.1.0.1.1 B .112 · 1 ;:. O · 04:'.4 
(> · 00196~. B 96 · ;::.1 (> = 000::::; 

O (>()7 L~é)~, B • jY() 8~'::; O 021::::: · .1. u u 

<) · 000::'41 A .1.3B · 1.1.1· O · 4988 
O · 001298 A 241 · 1"i"'7 .r:: •. ..:1 O · 08:39 
O · 002441 A 20B · 13 O · 06~.4 
O · 00:: • .1. 70 B .1.77 · .1.1 O · 0161 
(I 004:~:8;:. B ., c; r") .... ) .' (> ()()::::'~I · .!. ~1"1 · LO · 

,----------_._-._----

3/ Probabilidade do valor de F calculado ser maior que o F da tabela. 
41 Dados seguidos por letras distintas na horizontal diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
si g n i f i c ',i:n c i a in d i c c! do. 




