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INCID~CIA. TRANSMISSAO E CONTROLE DE Blpolarls soroklnlana 

EM SEMENTES DE TRIGO. 

Autor: Carlos Alberto Forcelini 

orientador: José Otavio Machado Menten 

RESUMO 

Este trabalho :foi desenvolvido com o objetivo 

de determinar a taxa de transmissão de Blpolarls soroklnlarla 

aos 6rgãos aéreos e radiculares do trigo. Foram utilizadas 

várias amostras de sementes naturalmente in:fectadas. 

submetidas a di:ferentes condições 

pro:fundidade de semeadura, tempo 

desin:festação e tratamento químico. 

de 

de 

Os experimentos :foram 

temperatura. 

armazenamento. 

executados em 

Piracicaba-SP e Passo Fundo-RS. utilizando-se os métodos de 

papel de :filtro com congelamento e o exame de plântulas 

desenvolvidas a partir da semeadura em substrato de areia. 

contida em caixas plásticas. 

Na média de nove amostras. com incidência 

entre 6Y. e 8~Y.. B.soroklnlarla :foi transmitido ao mesoc6tilo. 
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cole6ptilo e plúmula, em percentuais de 68,7~, 71,5~ e 

20,1~, respectivamente, os dois primeiros iguais entre si e 

superiores ao último. 

Tanto para o cole6ptilo quanto à plúmula, a 

transmissão foi detectada a partir do 7 0 dia ap6s a 

semeadura, cresceu até o 21 0 e estabilizou ap6s. 

A temperatura exerceu efeito sobre as 

sementes com incidência igualou superior a 38~, 

determinando maior transmissão ao sistema radicular a 15-

200 C, maior passagem ã parte aérea a 20-250 C e maior morte 

de plântulas a 25-300 C. 

A desinfestação das sementes com hipoclorito 

não afetou significativamente a transmissão do pat6geno, 

demonstrando ser este processo dependente do in6culo 

presente no interior da semente. 

A profundidade de semeadura (1, 3 e 5cm) não 

exerceu efeito sobre a transmissão ao cole6ptilo, porém, a 

transmissão ã plúmula foi beneficiada pela semeadura 

superficial (lcm). 

o armazenamento das sementes ã temperatura de 

o 25+-3 C, durante 8 meses, reduziu a sobrevivência do 

pat6geno na semente sem, contUdo, afetar a sua transmissão. 

Dos substratos de areia, areia estéril e 

solo estéril Obteve-se transmissões semelhantes entre si. 

Na semeadura em solo não estéril, a transmissão foi 5,9% 

menor que a verificada em areia. 
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Os rung1c1das triadimenol e 1prod10ne + tiram 

ev1taram a transm1ssao de B.sorokJnJana em sementes com 

1nc1dência até i3, 7~. Ac1ma deste valor foram er1c1entes os 

rung1c1das carbox1m + prochloraz (57~), rembuconazole e 

d1fenoconazole (63~)i 

A eric1ência dos fungic1das sobre a 

transmissao foi 5~ super10r ã verificada ã 1nc1dência. 

O tratamento de sementes não resultou em 

aumentos significativos na emergência de plàntulas. 



INCIDENCE. TRANSMISSION ANO CONTROL OF Blpolaris soroklnlana 

ON WHEAT SEEDS. 

SUMMARY 

Author: Carlos Alberto Force11n1 

Adv1ser: José Otavio Machado Menten 

Through some simulated rield situations, the 

transmiss10n or B1Polarls soroklnlana rrom seed to plumule. 

coleoptile and sUbcrown internode or wheat was determinated. 

Samples or naturally inrected seeds were subm1tted to 

dirrerent temperatures. sowing depth. storage time. 

desinrestation and chem1cal treatment. 

The experiments were carried out in 

Piracicaba and Passo Fundo. in the states or São Paulo and 

R10 Grande do Sul. respectively. The seed incidence of 

B.soroklnlana was detected by the deep freezing test and its 

transmission by the seedling symptom testo 

Among nine samples w1th seed inc1dence from 

6" to 8i". B. soroklniana was transmi ted to subcrown 

1nternode. coleopt1le and plumule in percents of 68.7". 
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71.5~ and 20.1~. respectlvely. 

Coleoptlle and plumule transmlsslon was 

detected rrom the 7th day arter sowlng, increased up to the 

21th day when lt stabillzed. 

Temperature exrects were observed only in 

seeds with incidence similar to or higher than 

Temperatures between 15-200C ravored the transmission to 

subcrown internode, while hlgher transmlssion to coleoptlle 

and plumule occurred at -20-250C. The number of dead 

seedllngs was lncreased by temperatures above 250C. 

Seed deslnfestatlon with sodlum hypochlorlde 

did not influence the transmlss10n. The same occurred with 

sowlng depth in regardlng the transmlss10n to the coleoptlle. 

Sowlng depth of 1 em lncreased transmlsslon to the plumule. 
- o 

Seed storage at 25+-3 C ror 8 months reduced 

seed survlval of B.soroklniana but dld not affect the 

transmlss10n. 

Sand. sterll1zed sand e sterllized soll 

substracts showed sim1lar transm1ss10ns. In non sterll1zed 

soll the transmlss10n was 5.9Y. less than in non sterll1zed 

sand. 

Seed treatment with triadlmenol and iprodlone 

+ th1ram avolded the transmlss10n ln seeds wlth 13,7% of 

B.soroklniarla lncldence. In seeds wlth 57~ of lncldence 

was erriclent the carboxin + prochloraz whlle the 

fembuconazole and difenoconazole controled the transmisslon 
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in seeds w1th 57% Or B.sorokinlana 1nc1dence. 

The rung1c1de err1ency upon the transmission 

was 5% h1gher than those"ver1ryed ror the 1nc1dence. 

The seed treatment d1dn't increase the 

seed11ng emergence. 



1.0. INTRODUC~O 

BipolarlS sorokiniana (sinônimos 

HelminVl0sporium satlvum. DJ'ecnslera soroklnlana e 

Helmlnthosporlum callfornicLvn) é um patógeno que afeta os 

órgãos aéreos e radiculares do trigo. causando doença 

conhecida como helmintosporiose e podridão comum de raízes. 

Levantamentos realizados no Rio Grande do 

Sul. demonstraram que somente a podridão comum de raízes é 

responsável por perdas de até 2~ no rendimento de grãos de 

trigo. No estados do Paraná. São Paulo e Mato Grosso do 

Sul. prejuízos Jamais vistos em outros países foram 

atribuídos ã helmintosporiose. 

Em áreas novas ou naquelas onde se pratica a 

rotação de culturas ou o pousio e a eliminação dos outros 

hospedeiros, a semente infectada representa o único 

capaz de introduzir e estabelecer o pat6geno a 

Análises de sanidade de sementes de 

inóculo 

campo. 

trigo 

comercializadas, no Brasil. têm demonstrado a presença 

constante de B.sorokinlana, com níveis iguais ou maiores que 

9~. 

Tentativas para o estabelecimento de padrões 

de sanidade para o uso e comercialização de sementes de 



2 

trigo. bem como de critérios para racionalizar e otimizar o 

tratamento químico das mesmas. tem esbarrado na Talta de 

maiores informações sobre a importância epidemio16gica do 

in6culo veiculado pela semente, sobretUdo quanto ã magnitUde 

da transmiss~o semente-planta. 

variável. 

incidência 

A velocidade e a intensidade deste processo é 

pOiS depende, entre outros. de fatores como a 

do pat6geno na semente, da localizaç~o do 

in6culo, da temperatura ambiente no local de plantio, a 

proTundidade de semeadura, o período de armazenamento, o 

tipo de substrato e o tratamento químico. 

Por este motivo. este trabalho se propõe a 

avaliar o efeito destes fatores sobre a transmiss~o de B. 

soroklnlana da semente aos 6rg~os aéreos e radiculares do 

trigo. 

Os dados obtidos permitir~o avaliar a 

qualidade sanitária da semente, antecipar seu comportamento 

a campo e, convenientemente, decidir sobre o seu destino. 



2. REVIS~O DE LITERATURA 

2.1. O trigo no Brasil. 

Embora sem conyirmação, há evidências que o 

trigo tenha sido introduzido no Brasil-por Martim·Af'f'onso de 

1/ 
Souza, no período das Capitanias Hereditárias (CARMO, 1911 

citado por TOMASINI. 1982). 

Apesar de, inicialmente. ter sido cultivado 

em diversos estados, tais como Pernambuco. Alagoas, Bahia, 

Goiás. Rio de Janeiro e São Paulo, com o passar do tempo. 

seu cultivo f'icou mais restrito aos estados do Paraná, Santa 

Catarina e. principalmente, Rio Grande do Sul {BAYMA. 1960). 

Nos últimos anos, porém, a cultura voltou a expandir-se, 

incorporando novas áreas localizadas nos estados de São 

Paulo. Mato Grosso do Sul. Goiás e Minas Gerais (TOMASINI, 

1982). 

Conf'orme dados do SEAB/DERAL (1990), citados 

por ORGANIZAçAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANJli: 

(OCEPAR) (1991). a prOdução brasileira de trigo, em 1990. 

1/ 
CARMO,A.G. O problema nacional da prOdução de trigo. Rio 

de Janeiro, 1911. 



foi da ordem de 3.i52.305 toneladas. a qual. considerada a 

área tritícola brasileira. cerca de 2.676.79i ha. perfez uma 

produtividade média de 1.290 kg/ha. Tal produtividade. 

apesar de baixa em termos mundiais. representa aumentos 

significativos em relac~o A da década passada. Tato este 

atribuído ao desenvolvimento tecno16gico da cultura no 

Brasil. Exemplificando, TOMASINI (1991) afirma que a 

produtividade média do trigo no Rio Grande do Sul aumentou 

59Y. no período de 1968 a 1988. 

Entre os fatores responsáveis por este 

incremento podem ser citados, segundo BRUNETTA (1989). 

épocas de semeaduras mais definidas. cultivares mais 

produtivas e recomendadas para cada tipo de solo. correção. 

descompactação e conservação do solo. rotação de culturas e 

controle químico de moléstias. 

Entretanto. -a crescente demanda de trigo . no 

Brasil não tem sido atenuada pela produção nacional. o que 

tem mantido o país na posição de tradicional importador 

(TOMASINI. 1982). 

Segundo MOTA (1982). a baixa produtividade 

brasileira deve-se ao fato do trigo ser cul ti vado -- em uma 

regiãO eco16gica que. comparada às demais regiões tritícolas 

mundiais. pode ser considerada marginal. O Clima, 

úmido do sul do país. associado a períodos de temperaturas 

relativamente elevadas. é muito propício às doenças. as 

quais constituem o principal fator limitante da produção. 
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2.2. Principais doenças da cultura do trigo. 

No Sul do Brasil (latitudes superiores a 

2~oS). o clima é muito instável. principalmente em relação à 

precipitação pluvial e ã temperatura. Esta região 

caracteriza-se pelo excesso hídrico durante o período de 

desenvolvimento do trigo. Trabalhos realizados no Rio 

Grande do Sul demonstraram que o requerimento hídrico do 

trigo é de 320 mm durante seu ciclo. A preCipitação normal, 

em Passo Fundo-RS. por exemplo. no período de desenvolvimen

to da cultura (junho-novembro). é de 920 mm. o que comprova 

o excesso de umidade existente. A umidade excessiva e as 

temperaturas altas satisrazem as condições requeridas ao 

desenvolvimento de doenças rúngicas (REIS et aI. 1988). 

Dentre as doenças ocorrentes no Sul do 

Brasil. destacam-se a rerrugem da folha. PUccinia recondlta 

f.sp. trlticl (Rob ex Desm.), a mancha da gluma. 

Phaeosphaer i a nodorl101 (anamorfa: Stagonospora nodorl101 

(Berk.) Cast & Germ.). a mancha marrom, Cochliobolus sativus 

(Ito 8. Kurib.) DrechS. ex Dastur (anamorfa: B. sorokiniana 

(Sacc. in Sorok). a giberela. Gihberella zeae (Schw.) Petch 

(anamorfa: FUsarium graminearzw (Schw.). o mal-do-pé. 

Gaeumannomyces graminis r.sp. tri tici. o oídio. Erysiphe 

graminis r.sp. tritlci (De. ex Merat) e o VMT. vírus do 

mosaico do trigo. (PICININI & FERNANDES. 1988). Mais 

recentemente. a brusone. Pyricularla oryzae Cavo (IGARASHI. 
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1988a) e a mancha amarela, Drechslera trltlcl repentls, 

(METHA. 1985; PICININI, 1990), passaram a receber atenção 

especial. 
As doenças, . quaru1 o o c orr em em grande 

intensidade, ocasionam consideráveis perdas no rendimento de. 

grãos. Segundo dados do INSTITUTO AGRONôMICO DO P~ 

(IAPAR) (1978), as perdas de produção causadas pelo complexo 

de doenças estão entre 10 a ()~, dependendo do ano, 

variedade e local, podendO atingir níveis de até 10~ em 

-determinadas lavouras. 

Entre as medidas de controle das doenças do 

trigo, o emprego de cultivares resistentes é, sem dúvida. a 

medida mais econOmica e eficaz. Entretanto, nao se dispõe, 

até o momento. de cultivares resistentes a todas as 

enfermidades. OUtras medidas, como a rotação de culturas, a 

incorporação de restos culturais, a eliminação de 

hospedeiros secundários (gramíneas nativas) e trigos 

voluntários auxiliam na reducão do in6culo dos pat6genos 

(REUNIAO DA COMISSAO CENTRO SUL BRASILEIRA DE PESQUISA DE 

TRIGO - RCCSBPT, 1989). Além destas. dispõem-se ainda do 

controle químico, tanto a nível de semente como de parte aé-

rea, prática cUjo uso expressivo movimenta no Brasil. anual-
1/ 

mente, um mercado de U$ 50.000.000 (CALEGARO. ). 

1 CALEGARO,P. (Bayer do Brasil S.A., São Paulo) Comunicação 
Pessoal. 1991. 
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2.3. Principais pat6genos transmitidos por sementes de.tri

go. 

A semente de trigo transporta e transmite uma 

série de microorganismos fitopatogênicos dentre os quais. 

no BraSil. são citados: B.soroklnlalJa (Sacc. in Sorok.) 

Shoem.. Drechslera tr J tJ cl-repentls (Di ed.) Drech., FUsarl um 

gramlnearum Schw. Stagl1ospora nodorum (Berk.) Casto & Germ .• 

llstl1ago trltlcJ. Tl11etla carle, Pyrlcularla oryzae, 

Alternaria sp.. Pseudomo12as syrlIlgae pv. syr1 nga e e 

Xd11thomonas câDlpestr i s 

lGARASHI, 1988; LUZ 

pV. w~ulosa (DIEHL et aI., 1985; 

et all1., 1976; LUZ, 1987; METHA & 

lGARASHI. 

1987). 

1981; PRESTES, 1986; RICHARDSON, 1979 e REIS, 

Levantamentos da sanidade de sementes de 

trigo comercializadas no Brasil têm demonstrado a presença 

constante de B.sorokJnJana. As incidências variam conforme 

o ano. local e cultivar, podendo atingir valores pr6ximos a 

100K (COSTA et aI., 1991; DIEHL et aI., 1985; GOULART & 

PAIVA, 1989; LUZ et aI., 1976; NASSER. 1987 e REIS, 1988). 

Sementes com alta incidência pOdem não germinar ou as 

plàntulas prOduzidas podem morrer precocemente, reduzindo a 

densidade de plantas a campo (LASCA et aI., 1981a; LASCA et 

aI., 1986 e REIS, 1988a). 

Por outro lado, a transmissão semente 

planta do pat6geno permite o estabelecimento de focos 
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iniciais da doença a campo. a partir dos quais originam-se 

os ciclos secundários da·helmintosporiose (FORCELINI & REIS. 

1988b; FORCELINI et aI. 1989 e REIS. 1981). 

Por estes· motivos. B.Sol'oklniana é o mais 

importante . pat6geno associado A semente de trigo e. 

normalmente. o alvo principal do tratamento de sementes 

(FORCELINI. 1991). 

2.1. Helmintosporlose. 

2.1.1. Importância econômica. 

A helmintosporiose. também denominada de 

mancha marrom. é amplamente distribuída nas principais 

r~giões tritícolas do Brasil e. freqüentemente. agrava-se 

quando as condições climáticas favoráveis. como altos 

valores de umidade e temperatura. mani festam-se (OSdRIO. 

1982). Tais condições são mais comuns nos estados do 

Paraná. São Paulo, Minas Gerais. Mato Grosso do Sul. Ri o 

Grande do Sul e Distrito Federal (CARDOSO & KlMATI. 1980; 

LUZ. 1982). 

No Paraná.· foram registrados vários casos de 

epidemias em diversas lavouras e regiões, com prejufzos 

econômicos. notadamente nos anos de 1976. 1979, 1980, 1982 

e 1983 (METHA & lGARASHI, 1985 citados por lGARASHI, 1988b). 

Em levantamentos realizados no Rio Grande do 
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Sul. de 1979 a 1981. as perdas devidas ã podridão comum de 

raízes roram elevadas, atingindo, aproximadamente, 20". 

Considerando o total de 3.082.902 toneladas de trigo 

produzidas no estado. no mesmo período. as perdas causadas 

atingiram. aproximadamente. 

(DIEHL. 1982). 

617.000 toneladas do cereal 

Tanto no Ri o Grande do Sul como no Paraná, 

epiritias ocorrem principalmente onde o trigo é cultivado 

anualmen"te na mesma área, sem a observância do pousio ou da 

rotação de culturas no inverno (DIEHL. 1979; DIEHL et aI., 

1982 & DIEHL. et aI. 1983). 

As epiritias causadas pela helmintosporiose. 

ao nível em que são relatadas no Brasil. não são mencionadas 

em outros países (METHA. 1978). 

2.~.2. S1ntomatolog1a. 

o pat6geno apres'enta a peculiaridade de 

utilizar como substrato todos os 6rgãos dos cereais de 

inverno. Disto decorrem duas rases distintas da doença: a) 

interrerência no .processo rotossintét1co, quando o ataque 

ocorre em 6rgãos verdes como folhas, bainhas, colmos, 

glumas. aristas e sementes em formação (o nome comum desta 

fase é helmintosporiose); b) interferência na procura e 

absorção de água e nutrientes. que constitui a rase da 

doença que ocorre em 6rgãos sl.llJterrâneos como raízes 
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seminais. mesoc6tilos, raízes secundárias e coroa; nesta 

fase. a helmintosporiose denomina-se podrid~o comum de 

raízes. Os cereais de inverno (centeio, cevada, trigo e 

triticale) são suscetíveis A helmintosporiose (REIS, 1988a). 

Os sintomas manifestam-se, inicialmente, em 

plàntulas originadas a partir de sementes infectadas. Neste 

processo, o fungo cresce a partir da semente e coloniza o 

cole6ptilo. sobre o qual aparecem lesões castanho-escuras". 

Se, no entanto. o micélio penetrar e se desenvolver no inte

rior do cole6ptilo, as manchas poder~o ser observadas sobre 

a plúmula que emergir. No caso de lotes com alta 

incidência, a morte de plântulas em pré e, principalmente. 

p6s-emergência. pode ser verificada. Tais sintomas são 

também originados a partir de in6culo presente no solo e 

restos culturais (METHA. 1976; REIS. 1988a; WIESE. 1977). 

Nas folhas, aparecem. primeiramente. pequenas 

manchas alongadas de cor marrom-escura A negra. As manchas 

bem desenvolvidas são tipicamente elípticas, com abundante 

esporulação negra. principalmente na parte central. Quando 

as lesOes coalescem, a folha fica crestada, seca e morre 

prematuramente (METHA, 1978). 

Processo semelhante ocorre na espiga. 

espiguetas infectadas. quando mortas. apresentam cor 

tornando-se negras quando há frutificação do fungo 

1978; WIESE. 1977 e ZILLINSKI. 1981). 

onde as 

palha. 

(MEHTA. 
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Sementes inrectadas, originadas a partir de 

espigas doentes, podem ou não exibir o sintoma 'de "ponta 

preta", bem como apresentar aspecto enrrugado (LUZ, 1982). 

Lesões de cor castanho-escuras veriricam-se 

também nos n6s e, às vezes. entre-n6s, podendo ocorrer 

estrangulamento, com conseqüente quebra e morte da planta 

(PICININI et aI., s.d. e MEHTA. 1978). 

2.~.3. Etiologia. 

A helm1ntosporiose tem como agente causal o 

rungo Blpolarls sorokinlana (Sacc. in Sorok) Shoem 

(sinônimos Drecllslera sorokl.z1iana (Sacc.) Subram & Jain; 

Helmintl10sporium satlvum Pamm., King & Bakke; 

Helminthosporium californlcum Mackie & PaxtonJ. teleomorro 

Cochliobolus satlvus (Ito & Kurib) Drechsl, ex Dastur (LUZ, 

1976 e REIS, 1988a). 

Atualmente, o gênero Helmln thospor 1 um 

encontra-se dividido em três outros. gêneros, assim 

consti tuídos: Blpolarls, Drechslera e Exserol1iJum. Em 

acordo a essa nova taxonomia, a espécie Helmlnthosporium 

sativuw passou a ser denominada Blpolaris 

(ALCORN, 1983; MUCHOVEJ, et aI., 1988). 

sorokini a.11d 

B.soroklniana (Sacc. in Sorok.) Shoem rorma 

con1di6roros solitários ou em pequenos grupos, retos ou 

rlexuosos, marrom-escuros, com dimensões de 60-2~0 um x 6-10 
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um. contendo de 1 a 6 conídios inseridos acropleurogenamen

te. Apresenta célula end6gena polltétrica. simpodial e 

cicatrizada. Os conídios sao pardo-escuros. curvados ou 

retos. fus6ides a largamente elipsoidais. paredes espessas 

no centro e mais delgadas em direção aos ápices. mais largos 

no centro. ápices arredondados. com cicatriz distinta na 

célula basal. com 6 a 9 septos.e dimensões de 68.0-98,6 x 

23.8-um. O tubo germinativo é do tipo semiaxial e origina

se a partir de uma ou de ambas as células polares do 

conídio. As colônias. em BDA. apresentam coloração pardo

olivácea a muito escura, tornando-se geralmente mais claras 

nas bordas. cobertas com conídios pretos brilhantes. dando 

assim à colônia a aparência preta brilhante (CHIDAMBARAM et 

aI.. 1973; ELLIS. 1971). 

2.1.1. Ciclo biológico de Bipolarls sorokinlana. 

Como mencionado anteriormente. B.soroklnlana 

pode 'atacar todos os órgãos do trigo. do que resultam duas 

fases distintas da doença, a helmlntosporiose (parte aérea) 

e a podridão comum de raízes (sistema radicular). 

2.1.1.1. Em órgãos aéreos. 

As principais fontes de in6culo' de 

B.sru~okinlalla são sementes e restos culturais infectados 

(centeio, cevada. trigo e triticale), plantas voluntárias e 
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hospedeiros secundários, como gramíneas de verão. e conídios 

dormentes livres no solo. A partir destas rontes de 

in6cu10, o fungo é disseminado aos 6rg~os verdes do trigo, 

tecido preferencial no parasitismo (REIS, 1988a). 

O fungo sobrevive ao período entre uma safra 

e outra em sementes infectadas, nas quais permanece em 

estado de dormência devido ao baixo teor de umidade (12 a 

13%). Durante este período, que dura geralmente seis meses, 

o pat6geno perde parcialmente sua viabilidade (VECHIATO & 

LASCA, 1985 e VECHIATO et a1., 1987). 

Ap6s a semeadura, a semente hidrata-se, dando 

início aos processos de germinação e emergência. Nesta 

mesma oportunidade, o rungo passa do estádio de dormência ao 

de crescimento vegetativo, fazendo com que o micélio, que 

estava no endosperma da semente, cresça na superfície da 

cariopse. O micélio atinge o cole6ptilo, crescendo em sua 

superrície até alcançar a extremidade localizada rora do 

solo, onde ocorre a esporulaç~o. Pode haver, também, a 

penetração do micélio no cole6ptilo, determinando a inrecção 

da plúmu1a em seu interior. Quando este rato ocorre, a 

p1úmula, ao emergir. mostra uma ou várias lesões em seu 

limbo. Ocorre, também, às vezes, a deformaç~o ou anomalia 

das plAntu1as emergidas oriundas de semen~e infectada 

(REIS, 1981, 1982. 1985, 1987 e 1988a). 

Uma vez ocorrendo necrose dos tecidos, há a 

esporulação do fungo, visto que B.sorokJniana é pat6geno 
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necrotr6fico. isto é. utiliza-se de tecidos mortos como 

fonte de nutrientes. somente esporulando em tais tecidos. 

Assim sendo. a parti~ destas lesões necr6ticas. os esporos 

são levados pelo vento. sob clima seco. atingindo as folhas 

superiores e as de plantas vizinhas. onde se iniciam os 

ciclos secundários da doença nos 6rgãos aéreos. ~ possível 

observar-se a ocorrência da doença nesse 6rgão no primeiro 

àno de cultivo. mesmo em regiões sem o cultivo anterior do 

hospedeiro (REIS. 1988a; REIS et aI .• 1988). 

Em áreas de monocultivo. prinCipalmente sob 

semeadura direta. os restos culturais constituem importante 

fonte de in6culo. Ap6s a colheita. a esporulaçao do fungo 

continua sobre a palha do trigo. Os conídios aí produzidos 

são levados ao solo ou transportados pelo vento e respingos 

de chuva às plàntulas do novo plantio. Os restos culturais 

remanescentes na superfície do solo ficam estrategicamente 

posicionados em relação às plàntulas. facilitando a 

inoculação. Esta fonte de in6culo é a mais abundante na 

infeccão da cultura estabelecida em monocultura (REIS & 

SANTOS. 1987; REIS. 1988b). 

Outra fonte de in6culo é o solo contendo 

conídlos dormentes. originados pela multiplicação do fungo 

em plantas vivas infectadas e. principalmente. sobre restos 

culturais deixados na superfície do solo. Tais conídios 

podem manter a viabilidade por até 37 meses (REIS. 1989), 

sendo disseminados às folhas basais das plantas do novo 
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plantio (REIS et alo. 1983 e 1985). 

Além da aveia. centeio. cevada. trigo e 

triticale. B.soroklnlana tem sido isolado. também. de lesões 

radiculares de algumas gramíneas rorrageiras, invasoras e 

nativas (REIS et aI., 1985). Tais hospedeiros secundários 

podem contribuir para a inrecç~o do trigo ou inrestaç~o do 

solo (DIEHL, 1983 e REIS, 1982). 

As sementes de trigo, deixadas na lavoura por 

ocasião da colheita, originam plantas que vegetam durante o 

verão, sobretudo em sistema de semeadura direta da 

sucessora. Dada a sua amplitude térmica, 

B.soroklniana tem condições de utilizar tais plantas para 

sua sobrevivência, dando continuidade ã ação parasitária e, 

provavelmente, produzindo grande quantidade de propágulos 

(REIS. 1988a). 

Estas rontes de 1nóculo permitem a introdução 

do pat6geno na· cultura e o iníc~o do ciclo da doença ou rase 

paras i tária. Nas plantas. a inrecção ocorre quando a 

temperatura média for >= a 180 C e o período de molhamento 

superior a 18 horas. Em cond-ições de alta umidade e 

temperaturas entre 25 e 28 °c, ocorre a multiplicação do 

rungo. originando vário ciclos secundários e permitindo a 

inrecção das rolhas novas superiores, ,glumas e sementes 

(DIEHL, 1982; REIS & SANTOS. 1987 e REIS et al., 1988). 
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2.1.1.2. Em 6rgHos radiculares. 

emergência, o 

primárias ou 

internamente 

Por ocasiao do processo de germinaçao e 

micélio do pat6geno pOde colonizar as raízes 

seminais e o coleóptilo. Colonizando 

o coleóptilo, o Íungo atinge o mesocótilo ou 

entre-nó subcoronal, originando os sintomas da podridão 

comum de raízes observáveis a campo, sobretUdo em regiões 

onde o trigo é cultivado sob baixa precipitação 

pluviométrica. Ã medida que as plantas desenvolvem-se em 

co~ições de alta temperatura e umidade, a colonização 

prossegue, havendo a inÍecção das coroas e bainhas das 

Íolbas basais, as quais morrem prematuramente. Nestes 

tecidos necrosados e sob presença de luz, o Íungo esporula 

abundantemente, permitindo-lhe atingir os órgãos aéreos de 

plantas vizinhas (DIEHL, 1982: REIS, 1981 e 1982). 

2.1.5. Medidas gerais de controle. 

in6culo de 

inÍectadas, 

Consideradas as três principais Íontes de 

B.soroklnlana, as quais sejam sementes 

restos culturais deixados sobre o solo- e solo 

contendo conídios dormentes, o controle eÍiciente pode ser 

obtido pela adoção de medidas que reduzam, ao máximo. o 

in6culo naquelas. Assim sendo, as medidas gerais de 

controle da helm1ntosporiose e podridão comum de rafzes são 

a eliminação do pat6geno da semente e da área cultivada. 
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2.~.5.1. Eliminação do pat6geno veiculado na semente. 

Com este objetivo, dois aspectos devem ser 

considerados. O primeiro deles diz respeito ã utilização de 

sementes sadias, produzidas em lavouras sUbmetidas ã rotação 

de culturas, suricientemente isoladas de outros locais 

cultivados com cereais de inverno e. prererivelmente, em 

áreas não superiores a 30 na para racilitar o controle 

químico (REIS et aI, 1988). 

O segundo está relacionado ao tratamento das 

sementes inrectadas. Neste caso, é importante o 

levantamento da sanidade da semente de trigo comercializada 

e a identiricação dos compostos mais ericazes no controle 

do pat6geno (FORCELINI & REIS, 1988a: FORCELINI, 1991 e 

VALARINI, 1986). 

2.~.5.2. Eliminação do pat6geno da área cultivada. 

Dado o caráter necrotr6rico do rUDgo 

B.sorokiniana, os restos culturais de trigo, centeio, 

triticale e cevada constituem a principal fonte nutricional 

do pat6geno na ausência do hospedeiro vivo. Durante a 

decomposição destes restos culturais, o pat6geno obtém os 

nutrientes essenciais a sua sobrevivência. 

Nas condições do Sul do Brasil, um período de 

doze meses é requerido ã mlneralização de tais restos 

culturais (REIS, 1988a). Quando deixada na superfície, a 
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palha decompOe-se mais lentamente. raz~o pela qual, em um 

sistema de semeadura direta, um período maior é necessário. 

O monocultivo de trigo realimenta o pat6geno 

a cada seis ou sete meses, permitindo-lhe a continuidade do 

ciclo vital. Contrariamente, a rotaç~o de culturas, por um 

período de tempo necessário à mineralização dos restos 

culturais, determina a morte por inaniç~o do pat6geno, 

sendo. por este motivo, a medida de controle recomendável. 

Além da sobrevivência em restos culturais, os 

conídios de B.sorokiniar18 pOdem permanecer viáveis no solo 

por até 37 meses (REIS, 1989), o que exigiria três invernos 

seguidos de 

suscetíveis. 

demonstrada 

rotaç~o de culturas com espécies não 

Apesar da inÍectividade destes conídios, 

por REIS (1988b), a eliminação completa dos 

mesmos pela rotação de culturas não é necessária. 

Cabe salientar que a rotação de culturas tem 

sucesso, quando acompanhada da eliminação das plantas 

voluntárias e hospedeiros secundários. 

O melhoramento genético visando resistência 

ã podridão comum de raízes e ã helmintosporiose tem sido 

pesquisado, porém sem sucesso (DIEHL, 1982; DIEHL et aI., 

1980). 

Em experimentos realizados por REIS & BAIER 

(1983), nos quais comparou-se o comportamento de cereais de 

inverno em relaç~o ã podridão comum de raízes, verificou-se 

que a aveia foi a mais resistente {GI=grau de infecção = 
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cevada 

o cente10 

os ma1s 

1ntermediário (GI = 16.2Y.) e o trigo e a 

suscetíveis (GI 16.7 e 19.7Y.. 

respectivamente). 

2.5. Transmissão semente-planta de BipolarJs sorokiniana. 

2.5.1. Importância. 

Em patologia de sementes. entende-se por 

transmissão (da semente ã planta) a parte do ciclo entre a 

fonte de in6culo/disseminação e a colonização da planta 

hospedeira. ~ fundamental que se distinga a transmissão do 

transporte. Transporte é a disseminação do pat6geno 

através da semente. que pode ser detectado e 

por meio dos testes de sanidade. Transmissão 

quant1ricado 

implica. o 

transporte (disseminação) que proporciona uma infecção bem 

sucedida. dando origem a uma planta doente (MENTEN & BUENO, 

1987). 

reconhecida 

ritopat6genos: 

A transmissão de pat6genos por sementes é 

como um excelente método pelo qual os 

(a) são introduzidos em novas áreas; (b) 

sobrevivem na ausênc1a do hospedeiro; (c) são selecionados e 

~isseminados como raças especíricas a determinados 

lt0spedeiros; (d) são distribuídos através da popUlação de 

p,lantas como rocos primári os de ln6culo (MENTEN. 1986). 

Segundo o modo pelo qual o pat6geno é 
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transportado com a semente e se desenvolve posteriormente na 

planta. NEERGARD (1979) estabeleceu oito tipos principais de 

ciclos de pat6genos transmitidos pelas sementes. Dentre 

estes. o mecanismo de infecçao extra-embrionária. seguida 

por infecções locais. corresponde ao processo desenvolvido 

por B.sorokinialla em trigo. 

Na literatura. sao raros os trabalhos 

envolvendo a transmissão de B. sOl'oklnl~la. sendo mais comum 

o estudo de outras espécies patogênicas pertencentes ã mesma 

família. 

Neste sentido. AULAKH et alo (1971). 

comparandO a incidência de Drechslera oryzae em sementes e 

em plàntulas de arroz. obtiveram uma relação de 1.0: 0.8. 

ou seja. 8~ das sementes infectadas transmitiram o 

pat6g~no. Segundo os mesmos autores. para sementes com 

incidências entre 9 e 19~, uma estreita relação pode ser 

obervada entre infecção na semente e na planta. 

HOUSTON 8. OSWALD (1918)1/ e SHANDS (1931)2/. 

citados por TEVIOTDALE 8. HALL (1976). determinaram a taxa de 

transmissão de . Helmintllospor 1l1J11 gramlne1.7D1 em cevada. 

Segundo estes autores. o pat6geno foi transmitido em 20% das 

sementes de cevada naturalmente infectadas. ao passo que em 

1 

2 

HOUSTON,B.R. 8. OSWALD.J.W. Methods of inoculation of 
barley wl th the stripe dlsease, Helmil1thospor:ium 
~'amlnewn. Phytopathology. V.38. p.915. 1918. 

SHANDS,H.L. Temperature studies on stripe 
Pbytopatholosy. v.21, p.361-83, 1934. 

or barley. 
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sementes inoculadas a transmissão Toi de 9~. 

JORGENSEN (3.97"'l e 1980), demonstrou a 

t.ransmissão de C0c111Jo.bolus sativus, Pyrel10pl10ra gramJnea e 

Pyr enopl1 ora teres a partir de sementes de cevada. Com 

relação aos dois últimos pat6genos, o autor comparou ainda a 

transmissão determinada em casa-de-veget.ação e a observada 

no campo. No caso de F.gram1nea, a transmissão obtida em 

casa-de-vegetação Toi geralmente superior ã de 

ocorrendo o contrário com P.teres. Em ambos os 

correlação média obtida Toi da ordem de 0,89. 

campo, 

casos, a 

No Brasil, METHA & IGARASHI (1981) e REIS 

(1981 e 1982), ao considerarem as sementes de trigo 

inTectadas por B. sorokinlana como Tontede in6culo para a 

podridão comum de raízes e helmintosporiose do trigo, 

Toram os primeiros a enTocar o signiricado epldemio16gico 

da transmissão semente-planta. A partir deste momento, a 

presença do pat6geno .na semente passou a ser considerada não 

apenas como um Tator capaz de aretar suas qualidades 

Tisio16gicas (germinação e Vigor), mas, principalmente; como 

uma importante Tonte de in6culo primário para o 

estabelecimento de epidemias a campo. 

DIEHL et aI. (1983) demonstraram a 

transmissão de B. soroklnjana da semente ao sistema 

radicular do trigo, sua importância no estabelecimento da 

doença, bem como o ereito do tratamento químico na Slre 

redução. 
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FORCELINI & REIS (19881:» e FORCELINI et aI. 

(1989). estUdando a taxa de transmissão de B. sorokil11éula em 

casa-de-vegetação. constataram ser esta superior a 60%. rato 

que possibilita um número elevado de plantas doentes logo 

ap6s a emergênc i a .. Diante de condições . ambientais 

ravoráveis. tais como temperatura igualou maior crue 18°C e 

9 a 21 horas de molhamento roliar (COUTURE & SUTTON. 1978). 

originam-se inúmeros ciclos secundários da helmintosporiose, 

do que resultam prejuízos ã cultura s6 minimizados pelo uso 

de rungicidas na parte aérea. 

Em trabalhos realizados com cevada. FORCELINI 

& REIS (1987) e FORCELINI et aI. (19901:» determinaram a taxa 

de transmissão de Drechslera teres. Segundo os autores, o 

pat6geno Toi transmitido em 20" das sementes infectadas, 

transmissão esta que. diante de - condições ambientais 

ravorávei$, permitiu a lnfecçao de 100" das plantas logo aO$ 

60 dias ap6s a emergência. 

Semelhantemente. PRABHU & VIEIRA (1989) 

evidenciaram a transmissão de Drecl1s1era oryzae em arroz 

como sendo da ordem de 17Y.. que Toi considerada alta pelos 

autores. 

Ao demonstrarem a transmissão destes fungos e 

a importância ,no estabelecimento de doenças a campo, estes 

trabalhos vieram reforçar o papel epidemlol6gico do ln6culo 

associado a semente. 
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2.5.2. Métodos para detecçao da transmjgsao. 

Para METHA ( 1979) • a jncidência de um 

pat6geno na semente, determinada pelo teste de sanidade em 

laboratório. superestima a verdadeira infecç§o que pode l 
ocorrer no campo. Na opinião do referjdo autor, o uso de 

técnicas para determinar a incidência nas plàntulas elimina 

o efeito das estirpes não patogênicas, refletindo melhor o 

que acontece a campo. Se uma boa correlação entre os 

percentuais de incidência em sementes e em plAntulas é 

obervada. então a recomendação para o tratamento de sementes 

pode ser feita com base no teste de sanidade. 

Com este objetivo, algumas técnicas têm sido 

utilizadas e descritas na literatL~a. 

sugeriram .0 

ágar. Neste 

NEERGARD (1979) e AGARWAL & SINCLAIR (1987). 

teste de transmissão em tubos de ensaio com 

método. tubos de ensaio (25 cm altura) são 

preparados com ágar-água (1 , 8 a 2.0%) e esterilizados, 

recebendo cada qual. posteriormente, uma semente 

desinfestada. Procede-se a incubação a 200 C, 12 x 12 horas 

de fotoperíodo. durante quatorze dias, quando então se faz a 

inspeção das plãntulas. Os autores recomendam este método 

principalmente para a avaliação da transmissão de fungos do 

gênero Drecl1S1era e Blpolarls em trigo e cevada. 

METHA I (,~SHI ( 1981) estudaram a 

transmissão semente-planta de B.sorokinlana, utilizando-se 



da semeadura em areia não esterilizada, contida em bandejas 

plásticas, incubadas em câmara de crescimento durante 12 

dias sob temperatura de 21°C (+-1). Neste teste, cada 

bandeja .(dimensões não mencionadas pelos autores) recebeu 

200 (~x50) sementes de trigo. Quando da avaliação, as 

plantas roram cuidadosamente arrancadas e observadas quanto 

à presença de sintomas no cole6ptilo e raízes. 

Método semelhante, descrito por REIS (1987), 

preconiza a semeadura a Sem de prorundidade, em substrato 

de areia ou solo esterilizado, contido·em caixas de madeira 

ou plástico. Neste método, 100 sementes são empregadas. 

avaliando-se as plantas 30 dias após. 

JORGENSEN (1980), estudou a transmissão de 

P.gramlneã e F.teres através do transplante de sementes pré-

germinadas. Inicialmente, as sementes roram colocadas sobre 

discos de papel de riltro. embebidos em água. e mantidas por 

7 dias a 100 C. Posteriormente, procedeu-se ao transplante 

individual para recipientes de plástico contendo areia. 

mantidos em casa-de-vegetação a 18-20oC. A aval1acão roj. 

rea11zada duas semanas após o transplante. 

FORCELINI et aI. (1990a) compararam os métodos 

citados por NEERGARD (1979). AGARWAL & SINCLAIR (1987) e 

REIS (19,87) quanto à transmissEio de B.sorokinlana em 

sementes de trigo e cevada. Conrorme os autores. o exame de 

plAntulas desenvolvidas sobre substrato de areia. além de 

prático, permite detectar maior percentual de transmissão, 
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sobretUdo a parte aérea. 

2.5.3. Fatores que afetam a transmissão. 

o xo da doença a campo pode ser variável, 

pois, dependendo das condiçOes de campo, uma série de 

fatores influenciam a taxa de transmissão do pat6geno 

(MENTEN & BUENO, 1987). 

Entre estes ratores, AGARWAL & SINCLAJR 

(1987). NEERGARD (1979) e LEACH (1979) citam a temperatura. 

a umidade do solo. a quantidade e viabilidade do in6culo na 

semente. . a localização do mesmo em relação ã anatomia da 

semente, a influência da m1crorlora do solo, 

fertilidade e outros. 

o pH, a 

Neste sentido, LEUKEL et alo (1933) estUdaram 

° erei to. da temperatura sobre a transmissão de D. grami.11ea 

em cevada. De acordo com este trabalho. a passagem do fungo 

aos 6rgãos aéreos foi favorecida por temperaturas menores ou 

iguais a 15°C, sendo completamente inibida a 20°C. 

WOOD (1962) estudou a influência da 

temperatura nos danos provocados por B. soroküli ana em 

cereais de inverno. Verificou que os danos mais severos 

ocorreram quando as plAntulas foram expostas a temperaturas 

de 10°C ou menos e 31 0 C ou mais, consideradas desfavoráveis 

ao desenvolvimento da cultl~a. Afirma o autor que, 

aparentemente. o efeito da temperatura foi maior sobre o 
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hospedeiro do que propriamente sobre o rungo. 

TEVIOTDALE & HALL (1976) arlrmaram que a taxa 

de transmissão de H. graminellJlJ em cevada roi substancialmente 

inrluenciada pela temperatura. Segundo os autores, a 

transmissao roi maior em temperaturas abaixo de 120 C; 

praticamente nula a lSoC ou mais e inrluenciada pelo tempo 

que as sementes ou plàntulas ricaram expostas às. baixas 

temperaturas. 

Para SMITH (1929) e YU (1936), o in6culo de 

H.g.ramlneum, presente na superrície de sementes de cevada, 

roi considerado sem importância na transmissão deste rungo, 

evidenciando que a rraÇao inrectante é que exerce ereito 

sobre a transmissao. 

MEAD (19i2), arirmou que o tegumento das 

sementes é um sítio comum de infecção pelo micélio de muitos 

fungos imperfeitos como B.sorokiniana em trigo e cevada. 

Contrariando o que roi relatado por SMITH 

(1929) e YU (1936), TEVIOTDALE & HALL (1976) demonstraram 

que o o in6culo localizado no pericarpo ou tegumento roi 

mais efetivo na transmissao de H.gramineuw em cevada. 

METHA & lGARASHI (1981), encontraram baixa 

correlação entre a incidência de H.satlVl.lJlJ na semente, 

detectada pelo papel de filtro, e a incidência observada. em 

plântulas. Esta diferença os autores atribuem ao fato de 

uma grande parte das sementes terem sido apenas contaminadas 

e não inrectadas. Fato semelhante foi observado em cevada 
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por JORGENSEN (1971). 

METIiA & lGARASHI (1981), também compararam 

oito cultivares de trigo de 36 amostras com incidências 

semelhantes e verificaram taxas de transmissão varj.áveis 

entre elas. 

Trabalhos (VECHIATO & LASCA, 1985 e VECHIATO 

et aI., 1987) evidenciaram t.ambém que, ap6s oi to meses de 

armazenamento em condição ambiente, o in6culo presente na 

semente teve sua viabilidade significativamente reduzida, o 

mesmo não ocorrendo com as sementes conservadas a baixa 

temperatura (5 a 100 C) ou em câmara seca. Entretanto, 

considerando-se o intervalo entre a colheita e a semeadura 

subsequente, nunca superior a seis meses. esta estratégia de 

controle nãçL s~_m~s1ra_relevante. 

Além dos fatores discutidos, segundO LEACH 

(1979). a transmissão semente-planta de pat6genos pode ser 

afetada pelo pH do solo, pela incldênc1a do pat6geno na 

semente e pela microflora tanto da semente ·quanto do solo. 

Sobre este último. o autor afirma que a microflora do solo 

exerce maior influência sobre pat6genos localizados 

superficialmente ou pat.6genos pouco adaptados ao solo. 

Entretanto. este não é o caso de B.soroklnlana, visto ser um 

pat6geno infectante da semente e adaptado ao solo, razões 

pelas quais espera-se que o efeito supressivo do solo seja 

pequeno. 
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2.5.1 .. Controle da transmissão pelo tratamento de sementes 

com :fungicidas. 

2.5.1.1. Importância do tratamento de sementes. 

mecanismo 

(MENTEN, 

As sementes constituem-se no mais eficiente 

de sobrevivência e transmissão de patógenos 

1986 e MENTEN & BUENO, 1987). Por este motivo, 

quando infectadas ou infestadas, e, a fim de evitar-se o 

estabelecimento de doenças a campo, sobretudo em áreas novas 

ainda livres das mesmas, as sementes devem ser tratadas com 

compostos químicos eficientes (FORCELINI, 1991). 

O tratamento de sementes apresenta como 

vantagens ser econômico, de fácil execução e seguro ao homem 

e ambiente (SOAVE & MORAES, 1987). 

Os métodos de tratamento da semente podem ser 

físicos, biológicos e químicos. Este último. devido ã sua 

eficiência e praticidade, tem sido o mais empregado. 

No Brasil. em função da importância econômjca 

e transmissão de importantes pat6genos, o trigo é a cultura 

para a qual mais se utiliza tratamento de sementes 

(FORCELINI. 1991). No entanto. embora a importância desta 

prática, nem todos os produtores fazem uso dela. 

Exemplificando, o tratamento de sementes :foi prática comum 

no Paraná entre 1987 e 1990 (FERREIRA FILHO & IGNACZAK, 

1991). enquanto que, no Mato Grosso do Sul, apenas 8" dos 
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produtores o fizeram em 1990 (P!POLO. 1991). 

Segundo a área de trigo 

cultivada com sementes tratadas em 1987, 1988, 1989 e 1990 

foi da ordem de 1.017.000 ha. 1.200.000 ha. 592.000 ha e 

560.000 ha. respectivamente. Para atender a esta demanda, 

270.000. 320.000, 157.000 e 150.000 kg de fungicidas foram 

comerc i a li zados, movimentando um mercado de U$ 8.·250.000, 

9.800.000, "t. 800.000 e "i. 600.000. respectivament.e. Cerca 

de 85" deste montante corres.pOndeu ao "fungicida triadj.menol; 

10Y.à mistura iprodione + tiram e 5" aos demais produtos, 

entre os quais se incluem o tiram, o benomil, o captam e a 

mistura carboxim + tiram. 

Neste sent ido, ~ grande o interesse com 

relação ao tratamento de sementes de trigo, existindo uma 

gama de novos compostos mais seguros e eficazes, sendo 

desenvolvidos e avaliados. (FORCELINI, 1991). Entretanto. 

para que os resultados e benefícios do tratamento de 

sementes possam ser otimizados, o autor chama a atenção para 

alguns cuidados inerentes ao pr6prio tratamento e ao manejo 

da cultura. 

2.5."t.2. Objetivos do tratamento de sementes de trigo. 

Segundo REIS (1987), o tratamento de sementes 

1 CALEGARO, P.R. Bayer do Brasil S.A. São Paulo. 8P, 1991. 
Comunicação pessoal. 
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de trigo tem como rinalidade: 

a) erradicar rUDgOS ritopatogên1cos biotr6xi

cos (carvão e cárie) veiculados interna e externamente pela 

semente; 

b) evitar o crescimento micelial de rungos 

necrotr6ricos (Blpolaris. Septoria e FUsarium) inrectantes. 

na superfície da semente, de modo a não atingirem o 

cole6ptilo 

t.ransmissão 

ou as raízes seminajs e assim evi tar 

c) reduzir a ronte de in6culo primária; 

a 

d) reduzir o nÚlJlero de aplicações de rungici

das em 6rgãos aéreos, como uma conseqüência da erradicação 

do pat6geno na principal ronte de in6culo nas áreas em que 

foi praticada a rotação de culturas ou o pousio; 

e) controlar. quando necessário. rungos bio

tr6ricos nao associados ã semente e que infectam os 6rgãos 

aéreos no início do desenvolvimento da cultura, como por 

exemplo, Erysiphe gramlnls f.sp. trJtlcl. 

Considerando-se os ítens b, c e d. os quais 

fazem referência, entre outros pat6genos, a B. sorokinlana, 

percebe-se que o tratamento de sementés não tem por objetivo 

aumentar o poder germlnatlvo e a emergência, mas sim 

reduzir aos níveis mais baixos possíveis a taxa de 

transmissão do pat6geno. 

Segundo REICHENBACH (1987), sementes já 

debilitadas por microorganismos ou por más condições de 
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colheita e armazenamento nao sao revigoradas por meio do 

tratamento de sementes. Por este motivo. o primeiro passo a 

ser ob~ervado é a qualidade da semente a ser tratada. a qual 

deve possuir. antes de tUdo. bom vigor e poder germinativo. 

Neste sentido. FORCELINI (1991) afirma que a melhoria das 

qualidades fisio16g1cas da semente poderá ser conseqüência 

mas nao objetivo do tratamento de sementes. 

Para REIS et aI. (1988). o tratamento de 

sementes nao deve objetivar a proteção contra o in6culo 

presente no solo ou em restos cult.urais. pOis estes devem 

ser erradicados. preferencialmente. pela rotação de 

culturas. Concordando, METHA (1978) coloca que, se. além da 

semente, o solo estiver altamente infestado com o 

além de ant i econOmi co. o tra t.amento de sementes 

pouca ou nenhuma importância prática. 

pat6geno, 

será de 

Com o tratamento de sementes de trigo visa-se 

. nao introduzir os pat.6genos. especialmente B. soroklnlana e 

Septorla noãaruw. nas áreas onde estes foram eliminados por 

outras práticas culturais. Procedendo-se a semeadura de 

sementes infectadas em áreas de rotação ou de pousio. 

estar-se-á anulando o efeito de controle dos pat6genos 

necrotr6ficos já obtido (REIS et a1., 1988). 

Portanto. a sanidade da semente. bem como seu 

tratamento, devem ser considerados em áreas novas ou 

naquelas em que se pratica a rotação de culturas ou o 

pouSl0. 



32 

2.5.1.3. Fungicidas recomendados 

Segundo as recomendações da RCCSBPT (1989) e 

RCSBPT (1991), os runglcidas mais ericientes no controle de 

B. soroIí:ll11and, via tratamento de sementes, são iprodi one -t 

tiram. t.riadimenol. triadimenol -t iprodlone e carboxlm + 

tiram. 

Ainda sem regjstro e, portanto. não 

sjdo recomendados oricialmente. outros rnngicidas têm 

desenvolvidos e selecionados como ericientes para impedir a 

transmissão semente-planta de B. soroIí:lnld11d. Entre estes 

podem ser citados os compostos ã base de rlutriarol. 

guazatina e tebuconazole (FORCELJNI & REIS, 1988a e 1.988b), 

. iminoctadlna (FORCELINI et aI., 1989). além de tri rlumizole. 

direnoconazole. procloraz, carboxim + 

diniconazole e rembuconazole (FORCELINI, 1991). 

Inúmeros trabalbos 

visando a avaliar a ericiêncla de 

têm sido 

rungicidas 

procloraz, 

realizados 

sobre B. 

sorokiniana, muitos dos quais determinam apenas o controle 

in vitro. nao considerando a transmissão do pat6geno. Com 

relação a este rato, FORCEl.INI (1991) menciona que as 

avaliações realizadas em placa de petri, especialmente como 

no método do papel de riltro com co~qelamento. tendem a 

superestimar a ericiência de alguns fungicidas protetores ou 

de contato e. principalmente, sUbestimar o efeito de 

compostos sistêmicos. uma vez que não consideram a sua 
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translocaç§o e aç§o no interior da planta. 

Por este motivo, métodos baseados na 

determinaç§o da taxa de transmiss§o do pat6geno. como o 

sugerido por REIS (1987), têm refletido melhor o que 

acontece a campo. 
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3. MATERIAL E MeTODOS 

3.1. Determina~ao da incidência de B. sru~okjnjanâ em semen-

teso 

Estes estudos foram conduzidos no Laborat.6ri o 

de Patologia de Sementes do Departamento de Fitopatologia da 

Escola Superior de Agri cultura Luiz de Queiroz da 

Universidade de São Paulo, em Piracicaba-SP. 

A incidência de B.sorokilJlana na sement.e foi 

detectada in vitro, utilizando-se o método do papel de 

filtro com congelamento, sUgerido por LASCA et alo (1981) 

e MENTEN (19~8). 

Para tanto, :foram util1zadas-p-lacas-de- Petr1-'li" 

plásticas LabTec. com diâmetro de 90 mm, e discos de papel 

de :filtro Inlab, tipo 10, com densidade de 80 g/m2 e 90 mm 

de dià.metro. 

As placas de Petri foram. previ amente, 

desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio (1,31%) e 

álcool etílico (96 GL), e. posteriormente •. revestidas com 

três discos de papel de filtro embebidos em água destilada. 

Para cada amostra a ser analisada, preparou-se 16 placas, 

divididas em repetições de quatro placas. cada qual 
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recebendo 25 sementes, o que totalizou de 3,00 por repetiçao 

e ~00 por amostra. As sementes foram dispostas, nas placas, 

em dois círculos com 15 e nove sementes, respect~vamente, 

mais uma ao centro. 

Distr11miram-se as placas em band e,,1 as , 

conduzindo-as ã câmara de incubacão, onde permaneceram 2~ 

horas ã temperatura de 20 +-2 OCo e fotoperíodo de 12 x 12 

horas, proporcionado por lâmpadas :fluorescentes tipo "day 

l1ght" de ~0 w. posicionadas ~0 cm acima das placas e a 20cm 

entre si. Após o perí'Odo inicial de hidratação das 

sementes. visando a morte do embrião, procedeu-se o 

congelamento ã temperatura de -18 °c, durante2~ horas, 

findo o qual, reconduziram-se as sementesã câmara de 

incubação por mais cinco dias. nas mesmas cOndiç~es 

ant e'r i ormente descritas. Empregou-se o delineamento 

experimental de unidades completamente casualizadas. 

A avaliação constou da determinação do 

número de sementes com esporulação de B. sorokini ana, sob 

microscópio estereosc6pico. Foram consideradas infectadas as 

sementes que apresentavam conídios formados sobre 

conidióforos eretos. Nos casos duvidosos, procedeu-se ao 

preparo de lâminas, observação mediante microscópio ótico 

composto e identificacão de acordo com as característjcas 

descritas por CHIDAMBARAM et aI. (1973). Os resultados 

foram expressos como percentual de incidência ou percentual 

de unidades infectivas. 
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As sementes ~mpregadas em todos os testes 

roram armazenadas em câmara rria regulada a 10 o +-2 C e 

reanalisadas quando do estabe1eciment.o de cada experimento. 

As amostras de sementes utilizadas em 1989 roram 

provenientes de campos colhidos em 1988, nos estados do 

Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Em 1990, 

empregou-se sementes colhidas na sarra de 1989, no Rio 

Grande do Sul. 

3.2. DeterminacHo da taxa de transmissão de B. sorokil1Jdl18. 

Os testes in vivo, para determinação da taxa 

de transmissão de B. sorokiniana, roram conduzidos junto ao 

Campo Experimental do Departamento de Fitopatologla da 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade 

de São Paulo, em Piracicaba-SP, bem como na Faculdade de 

Agronomia da Universidade de Passo FUndo. em Passo Fundo-RS. 

Em ambos os locais, empregou-se a metodologia descrita por 

REIS (1981). 

Tais estUdos desenvolveram-se tanto em 

condições de casa-de-vegetação quanto em condicões ambiente. 

Nesta última, :fez-se uso de uma estrutura de madeira, sem 

paredes, cUja cobertura de plástico transparente + sombrjte 

(50%) roi disposta a 2,5 m do solo e 1,5 das plantas. Tal 

procedimento roi adotado para impedir a incidência de chuva, 

permitir livre movimentação de ar e evitar o 

superaquecimento comum em casa-de-vegetacão. 
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Cada unidade exPerimental constou de uma 

caixa de plást1co rígido, com dimensOes de 30 x i5 x 10 em, 

fundo perfurado, preenchida com areia de rio lavada. Em 

cada caixa, perfurou-se 100 orifícios com 3 em de prOfundi

dade e 0.7 em de diâmetro, equidistantes 2 cm entre si. cada 

qual recebendo uma semente. Para cada tratamento utilizou

se quatro unidades, dist.ribuídas em um deUneamento 

completamente casualizado. 

As caixas foram mantidas sobre estrado de 

madeira, a 1,0 m acima do solo, mediante irrigação 

per16dica para manutencão da capacidade de campo. O tempo 

compreendido entre a semeadura e a avaliação variou conforme 

o objetivo do experimento, sendo este descrito nos ítens 

subseqüentes. A partir de termômetro do tipo máxima-mínima 

colocado Junto ãsplantas, :fez-se. diariamente. anotações 

das temperaturas máximas, mínimas e médias. 

Quando da avaliação, as plantas foram 

cuidadosamente removidas. lavadas e contadas, separando-se 

as les10nadas. A partir destas, secções. de :l. cm do sistema 

radicular (mesoc6t.ilo e raízes primárias) e cole6ptilo. 

foram retiradas. desintestadas em solução de hipoclorito de 

s6dio (1.37~), por um minuto. e submetidas ã câmara úmida 

por 72 horas para confirmacão da infecção. No cômputo da 

transmissão, foram consideradas as plantas cujas lesões 

apresentaram esporulação de B. soro](11Jl d.lJa. 

A taxa de transmissão foi determinada 



38 

dividindo-se o per. centua I de plàntulas doentes pelo 

percentual de sementes inrectadas. Fazendo-se a operac~o 

inversa, obteve-se a relacão entre incidência e transmissão. 

Estabeleceu-se a taxa de transmissão de B. sorokülia118 para 

o sistema radicular e parte aérea da planta. 

3.3. Avaliaçao da velocidade de transmissão de 

B. sorokini él.lld. 

Avaliou-se o intervalo de tempo, em dias, 

entre a semeadura e o aparecimento das primeiras lesões 

da helmintosporiose. Determinações do número total de 

plantas e número de plantas doentes roram realizadas aos 7, 

li, 21, e 28 dias ap6s a semeadura, realizada em 2i.08.89. 

Estabeleceu-se a taxa de transmissão correspondente a cada 

uma delas. Este experimento roi composto por nove amostras, 

representadas por três cultivares de trigo, com incidências 

médias de B.sorokiniana em suas sementes: IAC-2"i: 18, 19 e 

38~; IAC-60: 19, 38 e 58,5~; IAC-18: 23, 37 e i8~. 

3.i. E1elto da lncidênci~ na semente sobre a transmissão de 

B. sorokini aJld. 

Este experimento visou. avaliar o ereito de 

direrentes níveis de incidência sobre a transmissão de 

B. sorokinlana. Para tanto, nove amostras de semente de 

trigo, cultivar IAC-2i, contendo 7,5%, 18%. 26%, 38~, i5~, 
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57~. 65X• 73~ e 8iX de 1ncidência natt~al por roram 

utilizadas. A semeadura foi realizada no dia 29.0i.89 e. 21 

ap6s. procedeu-se a avaliação do percentual de plàntulas 

emergidas e a taxa de transmissao do pat.6geno. 

3.5. Efeito da localização do ln6cu]o na semente sobre a 

a transmtssa:o de B.sorokJnJana. 

Este experimento visou det.erminar a 

localização do inóculo de B. sorokU1Jal1a na semente e S'.eu 

efeito sobre a transmissão. Nove amostras de sementes de 

trigo. naturalmente portadoras de B.sorokinJéUJa. em 

diferentes níveis. pertencentes ãs cultivares IAC-2i (18%, 

38% e 57~), IAC-60 (19%. 38.5% e 58.5~) e IAC-18 (23~, 37% e 

i8%). foram utilizadas neste ensaio. Em um dos tratamentos, 

i00 sementes. roram submetidas à desintestacão (assepsia 

superricial) com hipoclorito de sódio a 1.37%. durante três 

minutos. imersão em água destilada estéril para remoção do 

excesso de desintetante e secas em papel toalha. O outro 

tratamento constou de sementes sem desinfestação. 

Posteriormente, procedeu-se a análise de sanidade e a 

semeadura (05.05.89) para avaliação da taxa de transmissão, 

esta última realizada aos 21 dias. 



3.6. Efeito da temperatura ambiente na transmissao de 

B.sorokiniana. 

Estudou-se o eÍeito da temperatura ambiente 

sO]:)re a transmi ss~o de B. sorokini and. Utilizou-se nove 

amostras de sementes de trigo. cultivar IAC-2"1. com 7. 5". 

18". 26". 

natural pelo patógeno. Tais amostras r oram. primeiramente. 

analisadas quanto a sanidade in vitro e. posteriormente, 

semeadas em caixas plásticas com areia para a avaliação da 

taxa de transmissão. Três faixas térmicas, 15-20 o C. , 20-

25°C. e °25-30 °C., foram obtidas através da semeadtlra em 

diÍerentes locais e épocas. Estes foram, respecti vamente: 

a) condição ambiente, Passo Fundo- RS. em 01.06.89; b) 

condição ambiente, Piracicaba-SP t em 29.0"1.89 e c) casa

de-vegetação, Piracicaba-SP. em 29.0"1.89. Diariamente, por 

intermédio de termOmetros tipo máxima-mínima. aÍeriu-se a 

amplitude térmica. As avaliações Íoram realizadas aos 21 

dias em P1racicaba-SP e aos 25 dias após a semeadura em 

Passo Fundo-RS. 

3.7. Efeito da proflIDd1dade de semeadura sobre a transmissão 

de B.soroklniana 

(lcm, 

Estudou-se o efeito de três profundidades 

3cm e Scm) de semeadura do trigo sobre a tr~~missão 

de B. sorokinialld. Nove amostras de sementes, d1strj.bufdas 
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em três cultivares com direrentes incidências do pat6geno, 

IAC-2-i (18Y., 38Y. e 57Y.) , IAC-60 (19Y., 38,5Y. e 58,5Y.) e IAC-

18 (23Y., 37Y. e -i8Y.). roram avaliadas em cada prorundidade. 

Ap6s a semeadura em areia, realizada em 09.09.89. as caixas 

roram mantidas à temperatura ambiente atá 21 dias, ql~O 

procedeu-se à coleta das plantas para avaliação. 

3.8. E1eito do armazenamento da semente sobre a transmissão 

de B. sorokinlana. 

EstUdou-se o ereito de duas condições de 

armazenamento, temperatura ambiente (25+-30 C) e câmara 1ria 

o (10+-2 C). sobre a transmissão. No primeiro caso, as 

sementes roram acondicionadas em sacos de papel e 

armazenadas em armário no La:borat6rio de Patologia de 

Sementes da ESALQ/USP. No segundo, as sementes roram 

igualmente acondiconadas em sacos de papel, porém mantidas 

em câmara rria. Em ambos os casos,rez-se o acompanhamento 

diário da temperatura através de leitura de um termômetro 

tipo máXima-mínima. o período de armazenamento roi de 

oito meses (0-i/05/89 a 09.01.90), durante os quais, 

mensalmente, duas amostras de 300 sementes roram retiradas 

para análise de sanidade e teste de transmissão. Neste 

experimento, empregou-se seis amostras de sementes com 

direrentes incidências do pat6geno, pertencentes às 

cultivares JAC-2-4 (18Y., 38" e 57Y.) e IAC-60 (l.9Y., 38,5% e 
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3.9. Efeito do sUbstrato de semeadura na transmjss~o de 

B. sorolC1ni ana. 

Avaliou-se o efeito de' quatro diferentes 

substratos sobre a transmissão de B.sorokiniana a partir da 

semente. Foram utilizados: a) areia de rio; b) areia de rio 

solo esterilizado. o solo esterilizada; c) solo e d) 

utilizado foi um Latossolo Vermelho Escuro Distr6fico, 

percentente a unidade de mapeamento Passo Fundo, tendo sido 

coletado a partir de áreas tradicionalmente cultivadas com 

cereais de inverno. exceto nos anos de 1987. 1988. e 1989. 

Para cada substrato, três amostras da cultivar BR-23, com 

27,5", i3,0Y. e 55,4" de j.ncidênCia natural, foram testadas. 

Os recipientes contendo st~strato foram mantidos em 

temperatura a.m:bi ente durante 25 dias, quan(l.o procedeu-se â 

coleta das plantas para avaliação. Este experimento foi 

realizado em Passo Fundo-RS, durante o mês de abril de 1990. 

3.10. Efeito do tratamento de sementes com fungicidas sonre 

a transmissão de B.soroklniana. 

Em dois experimentos real,izados em 1989 e 

1990, avaliou-se a eficácia de fungicidas em reduzir 

a transmiss~o semente-planta de B.sorokiniana. No primeiro 

ano, empregou-se os cultivares IAC-21, IAC-5 e ANAHUAC. com 
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57, "12 e 23,5% de incidência, respectivamente. A eficiência 

dos fungicidas foi determinada a nível de laborat6rio e 

casa-de-vegetacão em experjmentos reallzados em Piracicaba

SP. Em 1990, os cultivares foram o IAC-60, IAC-2"1 e BR-23. 

com 63, "13.7 e 27.5% de incidência. respectivamente. Testes 

em laborat6rio e casa-de-vegetacão foram realizados em Passo 

Ftmdo-RS. 

3.10.1. Fungicidas avaliados. 

Os fungicidas avaliados estão relacionados no 

Quadro 1. 

3.10.2. Mistura dos ~ung1ctdas as sementes. 

Na mistura das sementes com os produtos foram 

utilizados erlenmeyers com capacidade de 2000 ml, providos 

de tampões de borracha. Os produtos formulados como p6s 

molháveiS. suspensões concentradas ou suspensões aquosas 

foram. previamente. diluídos em água destilada. utilizada na 

proporcão de 1.5% da quantidade de semente. Metade desta 

suspensão foi distribuída pelo, interior do "frasco - e ap6s 

acrescidas as sementes. as quais foram agitadas manualmente 

durante cinco minutos. Adi ci onou-se, então. a segunda 

metade. prosseguindo-se a agitação por mais cinco minutos 

at.é completa distribuição e cobertura. Os produtos 

formulados como p6s secos "foram acrescentados diretamente às 



sementes e misturados a elas durante dez minutos. Na 

testemunha sem fungicida, agitou-se as sementes apenas com 

água destilada. Uma vez tratadas, as 'sementes repousaram 21 

horas sobre papel toalha, sendo, ap6s, armazenadas em câmara 

fria a 10+-2oC até as datas de avaliação e de semeadura 

(período não superior a dez dias). 

Quadro i: Fungicidas e I ou misturas avaliados no controle da transmissão semente - planta de B. 
sorokiniana, ei trigo. 

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

Grupo Modo de acão 11 FI" 21 oram a~ao Concentra~ão DosE.' i.a. Ava li ado em 
Ingrediente ativo químico S P (z> g/100kg 1989 1990 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Carboxilll carboxillida x PIi 75,0 150,0 x 
- Carboxill + carboxillida x PS 27,5 .. 82,5 + >: 

Proc1oraz imidazol x PS 7,5 22,5 
- Carboxim + carboxillida x PH 75,0 + 93,7 + x x 

Tira. ditiocarbalato x PH 75,0 93,7 
- Diniconazole triazol x PM 12,5 6,. x 
- Fembuconazole triazol x CE 6,0 40,9 x 
- Flutr iafol triazol x PS 2,5 7,5 x x 
- Imibelconazole - triazol x PH 15,0 30,0 x 
- Iprodione + hidantoina ,x se 35,0 .. 52,5 + x 

Carbendazill benzillidazol x se 17,5 26,2 
- Iprodione .. hidantoina x PS 20,0 .. 50,0 + x x 

Tiraa ditiocarbalato K PS 60,0 150,0 
- Mancozeb + ditiocarbalato x PM 53,0 + 106,0 .. x 

Carbendazill benzilidazol x PM 17,0 34,9 
- Procloraz ilidazol x PS 10,0 50,0 x x 
- Tebuconazole triazol x PS 2,5 5,0 x x 
- Tebuconazole + triazol x PS 2,5 + 5,0 + x 

Tiram ditiocarballato x PS 70,0 21&,0 
- Tiral dit i ocarbamat o x PS 70,0 140,0 x 
- Triadimenol triazol x PS 25,0 40,0 >: x 
- Trit'lulizole triazol x PM 30,0 45,0 x x 
- Triflumizole triazol x Pli 15,9 .. 30,0 + x x 

Tiof. Metil ico . benzilidazol x PIt 45,0 90,0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
fi S = sistêmico e P = protetor; 2/ PS = pó seco, PM = pó lolhável, se = 5u~pensão concentrada·e SA = .. suspensao aquosa. 
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3.10.3. Controle da incidência de B. sorokJl1Jallâ. 

Empregou-se o método do papel de filtro com 

congelamento e 100 sementes por tratamento. O percentual de 

controle foi calculado com base na reduçao da incidência nas 

sementes tratadas em relaç~o ã testemunha sem fungicidas. 

3.10.1. Contrple da transmissão de B.sorokJJlléUla. 

Utilizou-se o teste de transmissão em caixas 

com substrato areia. no qual 100 sementes de cada tratamento 

e amostra foram analisadas. Tais caixas foram mantidas em 

condicões de temperatura ambiente, protegidas apenas por 

cobertura de plástico e sombrite. Calculou-se o controle 

com base na reducão da taxa de transmissão proporCionada 

pelos fungicidas em relacão ã testemunha não tratada. 

3.10.5. Efeito sobre a emergênCia. 

Determinou-se ã emergência através da 

semeadura em caixas com areia L sendo 100 sementes por caixa 

e duas· caixas por tratamento .. As avaliações foram 

realizadas aos 21 e 25 dias para os experimentos 10cal1zaã.os 

em P1racicaba-SP e Passo Fundo-RS, respectj.vamente. Os 

resultados são expressos em percentagem. 



3.11. Análise estatística. 

Os resultados expressos em percentagem Ioram 

submetidos ã análise pelo teste de LillieIors a rim de 

ver1ricar-se a necessidade de transrormação. Nos casos 

positivos, estes roram recalculados segundo arco seno da 

raíz de x/100 ou x + 0,5/100, quando de valores nulos. 

As médias roram submetidas ã análise de 

variAncia e, na seqüência, contrastadas pelo-teste de TUkey 

ao nível de 5% de signiricància. 

Todos os cálculos roram processados através 

do "sortware" SAEG (Sistema para Análises Estatísticas), 

verslio 3.0. 
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1. RESULTADOS t DJSCUSS~O 

1.1. Velocidade de transmiss~o de B.sorokiniana a partir de 

sementes. 

Avaliou-se o tempo, em dias, que 

B.sorokinlal1a necessitou para passar da semente a parte 

aérea do trigo, onde ocorre a esporulaç~o e disseminaç~o do 

pat6geno. Os resultados deste experimento s~o apresentados 

na Tabela 1. 

A primeira variável avaliada Toi a emergência 

de plàntulas, cUjos percentuais, aos 7, 11, 21, e 28 dias, 

Toram, respectivamente, de 80,8%, 83,5%, 85,0" e 81,0". 

Os três últimos Toram iguais entre si e superiores ao 

primeiro, indicando que, a partir do 11 0 dia, a emergência 

estabilizou. Este comportamento foi diferente apenas nas 

sementes com incidência média de 20,0", onde a emergência 

foi estatisticamente igual em todas as épocas. 

Com relação taxa transmissão de 

B.sorokiniana ao cole6ptilo, esta ocorreu, nas quatro épocas 

ana 1 i sadas, em percentuais de 12.5%, 39.0", 62,5% e 66,2%, 

respectivamente. Entre épocas. a taxa- transmissão 
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apresentou acréscimos signiricativos até o dia, 

estabilizando ap6s. 

Tabela 1: Ve~ociy,de de emergência e de transmissão, em dia5 1 de B.sorokiniana aos ór~ãos aéreos do 
. trigo. 

Incidência 
Cult i var (%) En1ergênc ia ru 

:w.a !k transmissãp ru 2.L. 
Col gÓpt jl p ll:!t.aI 

7 i4 21 28 dias 7 14 2i 28 dia~ 7 i4 21 2Udias 

IAC-60 19,9 92,0 89,0 90,0 80,0 0,0 17 17 46,8 55,3 28,6 23,6 50,5 55,3 
I AC-24 i8,0 88,0 85,0 85,0 86,0 12,6 45,5 84,6 80,6 4Br4 45,5 85,1 80,6 
H\C-18 23,0 80,0 3/06,0 85,0 84,0 5,4 30,3 61,4 63,3 43,5 75,8 61,4 63,3 
Média 20,0 86,71\ 87,0A 87,0A 86,M 6y 0C 31,08 64,3A 66,M 40,2B 48,0B 68,GA 66,0A 

IAC-60 30,0 87,0 82,0 90,0 8B,0 15,1 40,2 61,4 63,0 47,5 5i,1 6i,4 63,0 
I AC-24 38,0 B3,0 90,0 90,0 91,0 34 T 4 64,3 73,1 70 r7 53,9 64 r3 n,0 70,7 
IAC-i8 37,0 83,0 87,0 88,0 87,0 3,3 31,1 60,0 61,5 22,8 37,3 61,4 61.5 
Média 37,7 84,09 86.MB 89,0A 89,0A 1B.0C 45.09 65,0A 65,1A 41r09 51, tA8 66,0A 65,1A 

IAC-60 5B,0 69,9 73,0 79,0 77,9 10,0 40,7 64,9 6.S,2 50 /0 46,7 64,9 66,2 
IAC-24 56.0 65.0 7(,.0 73,0 7i,0 19,2 42;3 60,S 69,0 G0,4 56,4 61},5 69,0 
IAC-18 59,0 74,0 75.0 79,0 73,0 13,1 42,0 69,0 67,0 55,6 50,S 6S,0 67,0 
liédia 59,0 69,08 75,MB 77,M 74,MB 14.0C 42,0B 67,0A 67,0A 55,0B 51,0B 67,0A 67,M 

Média geral 99,96 B3,5A B5,0A B4,0A 12,5C 37,08 62.5A 66,2A 44,49 59,00 67,1A 66,211 

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

CV (%) lUKEY 5% liédia 3,74/ 16,35/ 7/(,41 
Média 2,6 14,6 H,a 
Média 2,9 13,B 8,9 
Geral 2,5 10,? 3.5 

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

~~ Semeadura em areia, a 3 cm de profundidade. 
31 Coleóptilo + plúmula. 
41 liédias, na linha, ~eguidas pela mesma letra são iguai~ entre si. ~ 

CV para valores transformados segundo arco ~eno da raiz de x/100; na tabela ~ão expréssa~ a~ 
rI médias originais. . 
J CV para valores transformados segundo arco seno da raiz de x + 0,5/100; na tabela ~ão expre~~ar. 

as médias originais. 

Entre cultivares, o IAC-2"i roi o que 
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apresentou, especialmente na primeira avaliaçao, maior 

transmissao do pat6geno. Além de sua suscetibilidade, 

trata-se de cultivar precoce e de porte baixo (RCCSBPT, 

1989), apresentando cole6ptilo mais curto que os demais, 

rato que deve ter ravorecido a passagem do rungo, 

também roi veriricado em relaçao às rolhas. 

o que 

A taxa de transmissao total, na média do 

experimento, ocorreu em percentuais de 11,1%, 50,0Y., 67,1% e 

66,2%, do menor para o maior intervalo entre a semeadura e 

a avaliação, respectivamente. Entre épocas, a taxa 

transmissao aos 7 dias roi igual à detectada aos 11 dias, 

sendo ambas inreriores às veriricadas aos 21 e 28 dias, 

estas últimas também iguais entre si. 

Veririca-se que a transmissao à plúmula e ao 

cole6ptilo ocorreu 

entre o 70 e o 

respectivamente. 

em dois momentos direrentes. 

11 0 dia e entre o 11 0 e 

seja, 

dia, 

Em ambos os casos, cole6ptilo e rolha, a 

taxa de transmissão estabilizou aos 21 dias. Considerando-

se que a emergência da cultura não ocorre antes de uma 

semana, pOde-se arirmar que, em um período de 11 dias, 

praticamente todo o in6culo de B.sorokiniana presente na 

semente roi transmitido aos 6rgãos aéreos. Desta rorma, é 

de se esperar uma grande prOdução de propágulos, com o 

início dos ciclos secundários da doença logo nas primeiras 

três semanas da cultura no campo. 
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Por outro lado, considerando-se que a 

totalidade da transmissao veriIicou-se até o 21 0 dia ap6s a 

semeadura, avaliações posteriores a esta data sao 

desnecessárias. 

~.2. Efeito da incidência na semente sobre a emergência de 

plAntulas e transmissão de B. sorokil1léllla. 

A emergência de plântulas de trigo e a taxa 

de transmissao de B.sorokiniana ao mesoc6tilo, cole6ptilo e 

plúmula, obtidas em função da incidência do pat6geno na 

semente, sao apresentadas na Tabela 2. 

Analisando-se primeiramente a taxa de 

transmissao de B.sorokiniana, verifica-se que esta foi, na 

média do experimento, de 68,7% para o mesoc6tilo, 71,5% para 

o cole6ptilo e de 20,1% ã plúmula~ sendo as duas primeiras 

iguais entre si e superiores a última. Tais percentuais 

correspondem a relações incidência e transmissão de 1,00 

0,69, 1,00:0,72 e 1,00:0,20, respectivamente. 

As· taxas de transmissão semelhantes, 

verificadas entre o mesoc6tilo e o cole6ptilo são 

compreensíveis, visto que, até o cole6ptilo se tornar 

senescente, o mesoc6tilo é envolvido por este. 

Com relação à taxa de transmissão detectada 

ao mesoc6tilo, observa-se que esta variou de 59,1% a 76,3%, 

sendo superior ã ocorrida para o cole6pt1lo apenas nas 
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sementes com 15~ de incidência. Entre as amostras, embora 

os diferentes percentuais de incidência do pat6geno na 

semente, a transmiss~o foi homogênea, n~o demonstrando 

proporcionalidade. 

Tabela 2: Efeito da incidência de B. sorokiniana em sementes 
de trigo sobre a emergência de plAntulas e trans
miss~o aos 6rg~os aéreos e radiculares. 

Incidência Taxa de transmiss~o (~)1/ Emergência ---Cultivar (~) Mesoc6tilo Cole6pti lo Plúmula (~) 

IAC-2-1 6,0 70,S 71,-1 21,S 93,0 
IAC-2-1 15,0 72,6 68,-1 22,6 86,0 
IAC-2-1 26,0 59,1 (62.-1 16.8 88,0 
IAC-2-1 38.0 62,6 65, -1. 16, 3 8-1,0 
IAC-2-1 -15,0 65,1 72, 1 20,2 81,0 
IAC-2-1 57,0 69.8 73.1 19,0 70,0 
IAC-2-1 65,0 76,3 75,7 21.3 65,7 
IAC-2-1 71,0 70,1 76,9 20,8 66,0 
I AC ..... 2-1 81.0 ·71.9 78.1 22,6 55,0 

Média 68. 7 A2/ 71,S A 20,1 B 76.5 

CV (~) (TUKEY 5~) 3/ 6. 1 

1/ Semeadura em areia; 100 (-1x100) sementes por lote; avali-
2/ ação realizada 25 dias ap6s a semeadura. 
3/ Médias seguidas pela mesma letra são iguais entre s1. 

CV para médias transformadas segundo arco seno da raíz de 
X/100: na tabela s~o expressas as médias originais. 

Quanto ã transmissão de B.sorokinidJla ao 

cole6pt11o. a maior taxa foi justamente obtida a partir das 

sementes com incidência mais elevada (81~). Contrariamente, 
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as sementes com 6Y. e 15Y. de incidência, transmitiram o 

pat6geno em percentuais 71,1Y. e 68,1Y., res:pectivamente, que 

foram superiores aos verificados nas sementes com 26Y. e 38Y. 

de incidência. Comportamento semelhante a este foi 

observado em relação ao mesoc6tilo e A plúmula, assim como 

em outros experimentos deste trabalho, mostrando ser esta 

uma tendência das sementes com menor incidência. 

amostras que 

transmissão 

laborat6rio. 

presença de 

B.sorokiniana 

Na busca de uma expU cação para este fato, ,as 

apresentavam menor incidência e maior 

de B. sorokÜli ana foram reanalisadas em 

Observou-se, então, que nestas sementes a 

fungos sapr6fitas era reduzida, sendo 

o único pat6geno detectado. Acredita-se, 

portanto, que a ausência de antagonistas na semente tenha 

permitido o livre crescimento do pat6geno, determinando 

assim taxas de transmissão elevadas. 

Ao iniciar-se este experimento tinha-se como 

hip6tese de trabalho a de que ambos os fatores, incidência e 

transmissão, fossem proporcionais. Assim, utilizando-se 

sementes com incidências cada vez menores pOder-se-ia obter 

transmissão zero para o pat6geno, o que permitiria dispensar 

o tratamento destas sementes. Diante dos resultados 

apresentados, é portanto, pouco provável zerar a passagem do 

fungo à planta. 

Com relação ã transmissão do patõgeno à 

plúmula, verifica-se que esta foi de apenas 20,lY., ou seja, 
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70.7% e 71,9% inrerior às observadas ao mesoc6tilo e 

cole6ptilo. respectivamente. 

iniciais na 

B.sorokiniaIld 

emergência. 

Segundo REIS (1988), o aparecimento de lesões 

plúmula é consequência do desenvolvimento de 

no interior do cole6ptilo durante a rase de 

Contrariamente. quando a colonização 

desenvolve-se externamente os sintomas manirestam-se no 

cole6ptilo. Diante dos resultados obtidos. veririca-se. 

portanto. que a evolução do pat6geno através do cole6ptilo 

roi predominantemente externa. 

Os dados de incidência e transmissão roram 

submetidos ã análise de regressão. Entretanto, devido ã 

elevada taxa de transmissão exibida pelas sementes com 6% e 

15% de incidência. as correlações não roram signiricativas. 

Se. no entanto, as amostras A e B rorem 

suprimidas da análise, a precisão aumenta e algumas equações 

podem ser utilizadas para representar a relação entre a 

incidência e a transmissão (Quadro 2 e Figura 1). 

As equações obtidas podem permitir que, a 

partir da análise de sanidade da semente, se possa estimar a 

quantidade de plantas doentes a campo. Assim sendo. seria 

interessante a incorporação de tais inrormações às 

recomendações para a cultura do trigo, anualmente editadas 

pelas Comissões Sul, Centro-Sul e Centro-Brasileira de 

Trigo. 
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Quadro 2: Equações obtidas a partir da análise de regressão 
entre a incidência em sementes e a transmissão de 
B.sorr~lnlanâ aos órgãos aéreos e radiculares do 
trigo . 

MOdel02/ Coeficiente d 2 3/ 
determinação (R ) 

Mesocótilo 
Linear: Y = 0,2i52 + 0,005i X 0, 73 

Plúmula 
Linear: Y = 0, 101i + 0,001i X 0, 79 

Cole6ptilo 
Linear: Y = 0, 2758 + 0,0057 X 0, 91 

1/ 
2/ Não inclui as amostras A e B. 
3/ Y = transmissão e X = incidência de B.sorokiniallâ. 

Significativo a 1%. 

OUtra variável analisada neste experimento 

foi a emergência das plàntulas, cUjo comportamento 

manifestou-se inversamente proporcional à incidência de 

B.soroklniaIlâ nas sementes. 

Entre as diferentes amostras, a emergência 

variou de 55,0% a 93,0", ficando abaixo do padrão (80%) 

apenas nas sementes com incidência igualou maior que 57%. 

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por CLARK & 

WALLEN (1969), LASCA et aI. (198ia), LASCA et aI. (1986) e 

REIS (1988a), segundo os quais, plântulas originadas a 

partir de sementes com alta incidência podem não germinar ou 

emergir e morrer precocemente, reduzindo a densidade de 

plantas a campo. 
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I ..... PLUMULA -><- MESOCOT -li- COLEOPT 1 

Figura 1: Efeito da incidência de B.sorokJnJana em sementes 
de trigo sobre a transmissão ao cole6ptilo. meso
c6tilo e plúmula. 
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Os percentuais de emergência também roram 

submetido~ a análise de regressao em relaçao A incidência de 

B.sorokiniana nas sementes das nove amostras. Entre os 

modelos testados, o linear (-0,93), o quadrático (-0,96), 

o cúbico (-0,96) e o de raíz quadrada (-0,95), :foram os com 

melhor correlaçao. Novamente, aqui, o modelo linear (Y = 

0,97 - 0, 4598X) roi o escolhido para representar o ereito 

detrimental da presença de B.sorokinialJB sobre a emergência 

da cultura. 

Em trabalho realizado com doze amostras de 

sementes de trigo dos cultivares IAC-13, IAC-18, Paraguai-

281, Anahuac e Alondra, LASCA et alo (1984b) ver1ricaram a 

existência de correlaçao negativa da incidência na semente 

com a germinaçao (-0,50) e emergência (-0,72). 

GOULART & PAIVA (1991b), trabalhando com 

sementes que apresentavam sintomas (ponta preta) de in:fecção 

por B.sorokiniana, obtiveram correlação de -0,75 entre a 

incidência na semente com a germinação e emergência. 

Neste experimento, a correlação observada, 

superior a -0,90, roi provavelmente decorrência do uso de um 

único cultivar, rato que determinou maior unirormidade nos 

resultados. 
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~.3. Efeito da. localizaç~o do in6culo na semente sobre a 

emergência de plantulas e transmiss~o de 

B.sorokJniana. 

Neste experimento. sementes sem e com 

desinfestação por hipoclorito de s6dio roram sUbmetidas à 

determinação da emergência de plAntulas e à incidência e 

transmissão de B.sorokJnJana ao cole6ptilo do trigo. Os 

resultados nele gerados estão contidos na Tabela 3. 

Analisando-se. inicialmente, a incidência de 

B. sorokJnJana em sementes. veriricou-se que a desisrestação 

com hipoclorito de s6dio exerceu ereito signiricativo sobre 

a mesma, o qual se traduziu na redução dos percentuais 

detectados. que roi da ordem de 15,1% (37,2 31,6%) na 

média do experimento. Entre os três níveis de incidência 

(19,0%, 37.7% e 55,0%), a redução ocorreu em percentuais de 

10,5, 13,3 e 18,2%. respectivamente. indicando que a rração 

do pat6geno aderida externamente à superfície, roi 

proporcional ao total detectado na semente. Por esta 

razão, o efeito da desisrestação não roi signiricativo nas 

sementes com 19,0% de incidência, porém o roi nas demais. 

Quando, entretanto, analisado sob o aspecto 

da transmissão de B. sorokJnJana. o ereito da desinrestação 

deixou de ser signiricativo. tendo sido de apenas 5,6%, 5,3% 

e 1,~%, para as sementes com 19,0%, 37,7Y. e 55,0%, e de ~,0Y. 

na média do experimento. A redução da taxa de transmissão 
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Tabela 3: Efeito da desinfestação de sementes com hipoclorito de sádio1,a emergência do trigo, na 
incidência e na transmissão de B.sorokiniana aos órgãos aéreos • 

Nível Inc i dênc i a li Emergênc i a ill. la2a d.e. Transm i ssãp ru 
de Cult ivar 

incidência so co so co 

I AC-24 15,0 20,. 85,0 89,0 100,0 100,0 
Baixo 111C-60 19,. 21,0 aa,0 85,0 67,0 57,. 

1AC-18 23,0 4/ 10,0 84,0 92,0 4B,0 46,0 
Média 19,0 A 17,0 A B5,7 11 88,7 fi 71,7 fi 67,7 A 

1AC-24 3B,0 3B,0 77,0 74,0 55,0 46,0 
Médio I AC-60 3B,0 31,0 79,0 83,0 48,0 48,0 

IAC-18 37,0 29,0 88,0 aa,0 69,0 68,0 
Média 37,7 A 32,7 B ai,4 A 81,8 A 57,0 A 54,0 A 

1AC-24 57,0 41,0 59,0 65,0 71,0 71,0 
Alto IAC-60 58,0 44,0 65,0 76,0 64,0 61,0 

1AC-18 50,0 50,0 82,0 79,9 77,0 78,0 
Média 55,0 A 45,0 B 68,7 fi 73,0 fi 71,0 A 70,0 A 

Média Geral 37,2 A 31,6 B 78,6 A 81,2 A 66,6 A 63,9 A 

----------------------------------------------------------------------------------
CU(%)/OtlS(TUKEY 5%) 13,25/ 3,05/ 30,1/36,4 

4,6 6,2 16,8/16,2 
4,9 8,8 9,1/ 8,4 

Geral 6,9 6,2 13,2/13,0 

---------------------------------------------------------------------------
~~ Para o coleeptilo. 
3/ Sem desinfestação. 
4/ Com desinfestação por bipoclorito de sódio a 1,37% durante 3 minutos. 
5/ Médias, na linha, seguidas pela lesma letra são iguais entre si. 

Transformados segundo arco seno da raiz de x/100r na tabela são expressas as médias originais. 

roi inversamente proporcional à incidência do pat6geno na 

semente. demonstrando ser a rração contaminante pouco 

importante transmissão do pat6geno. Portanto. 

epidemiologicamente. o que interessa é o in6culo que está 

dentro da semente. Aliás, este é um rato já observado em 

outros pat6genos e culturas. razão pela qual, a rim de que 
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se possa ter uma correlaçs'o entre os dados de incidência e 

transmisss'o. recomenda-se que as sementes sejam sempre 

desinfestadas. 

em cevada 

Estes resultados assemelham-se aos obtidos, 

por JORGENSEN (1971), mas diferem do que. 

afirmam METHA & lGARASHI (1981). segundo os quais. a baixa 

correlação entre o teste em papel de filtro com o realizado 

em plântulas pode ser atribuída ao fato de muitas sementes 

serem apenas contaminadas e não infectadas. 

OUtra variável não influenciada pela 

desinIestaçS,o da semente Ioi a emergência das plAntulas. 

cUjo benefício, de apenas 3.3Y., não foi estatisticamente 

signiIicativo. 

A exPlicação para estes fatos deve estar 

relacionada ao potencial de in6culo do pat6geno, o qual. 

por estar em menor quantidade e desprotegido no exterior da 

semente. detém menos energia para transmitir-se às demais 

partes da plAntulapor ocasião da germinação. 

1.1. Efeito da temperatura ambiente na emergência de 

pllmtulas e na transmissão de B. sorokJ12iana. 

A Tabela 1 reúne os percentuais de emergência 

de plàntulas e a taxa de transmissão de B. sorokinJana, 

obtidos a partir de sementes de trigo, 

com diferentes níveis de incidência. 

cultivar IAC-21. 
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Analisando-se. primeiramente. a emergênc ia. 

verificou-se que esta foi inversamente proporcional à 

temperatura. Na média das nove amostras de sementes 

utilizadas e para as três faixas térmicas estudadas (15-20. 

os percentuais de emergência foram, 

respectivamente. de 80.9. 76.6 e 73,0%, havendo diferença 

significativa apenas entre o primeiro e o último. 

Tabela 4: Efeito da temperatura na emergência de plântulas e na taxa de transmissão de B.sorokiniana 
a partir de sementes de trigo, cultivar IAC-24, com diferentes incidências do patógeno. 

Incidência 
(Z) 

6 
15 
26 

Ü~ 
57 
65 
74 
84 

Média 

Emergênc i a ru 
15-20 20-25 25-30 De 

95,0 A2/ 93,0 A 8a,0 B 
91,0 A 86,5 B 83,0 B 
88,3 A 8a,0 A 81,0 B 
87,3 A 84,0 A 84,9 A 
85,0 A 81,1 A 81,0 A 
76,0 A 70,0 B 66,0 B 
73,0 A 65,7 a 64,5 a 
68,0 A 66,0 B 63,0 B 
65,0 A 55,0 B 49,3 C 

80,9 A 76,6 AO 73,0 B 

!..a.la d.e. Transm i ssãp ru1l 

15-20 20-25 25-36 °c 

6a,3 B 71,4 AB 75,7 A 
62,1 B 68,4 A 69,8 A 
58,1 B l.2,4 AB 66,5 A 
63,3 B 72,1 A 54,5 C 
59,2 B 65,4 A 56,4 B 
52,3 B 73,1 A 54,6 a 
60,5 B 75,7 A 64,1 B 
62,1 B 78,1 A 57,2 a 
62,3 B 76,9 A 64,9 B 

60,9 B 71,5 A 62,6 B 
-----------------------------------~----------------------------------------------------------------

CV (Z) / DMS (TUKEY 5%) 

Média 

1,9/3,4 
3,0/4,6 
2,7/4,5 
3,1/5,2 
2,7/4,4 
3,1/4,3 
2,4/3,2 
4,4/5,7 
4,2/5,3 
3,1/5,0 

~~ Para o coleóptilo. 
Médias, na linha, seguidas pela mesma letra são iguais entre si (Tukey 5%). 

4,115,8 
3,2/4,4 
5,2/6,4 
3,6/4,5 
3,0/3,6 
4,8/5,7 
3,5/4,6 
5,4/6,5 
5,6/6,6 
4,0/5,8 
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Na análise individual, as sementes com 

incidência inrerior ou igual a 15Y. apresentaram emer~ência 

semelhante entre as temperaturas de 15-20 e 20-250 C. A 

partir 

entre 

de 57Y. de incidência, entretanto, as 

20-250 C exerceram ereito detrimental 

temperaturas 

sobre a 

emergência, tornando-a inrerior a veriricada na raixa de 

menor temperatura. 

Com relação às taxas de transmissão de 

B.sorokiniana, em runção da temperatura, observou-se que 

estas roram da ordem de 60,9Y., 71,5Y. e 62,6Y. para 15-20oC, 

20-250 C e 25-30oC. respectivamente. Estatisticamente. a 

primeira e a última foram iguais entre si e inferiores a 

verificada na temperatura de 20-250 C. 

Obsserva-se que. a partir das sementes com 

38Y. de incidência, as taxas de transmissão começaram a se 

diferenciar,derinlndo ° ereito da temperatura sobre a 

transmissão. Uma das explicaçOes para este rato está ligada 

ao maior número de plântulas mortas, tanto em pré· quanto. 

principalmente. em p6s-emergência, veriricado na condição de 

maior temperatura. Nesta situação, a temperatura mais 

elevada imprimiu maior intensidade ã ação do pat6geno, ° 

qual, ao invés de transmitir-se aos 6rgãos aéreos. provocou 

a morte da plântula. 

Na condição de temperatura entre 15 e 20°C, a 

passagem de B.soroklnirula aos 6rgãos aéreos também rol menor 

ã veriricada na raixa térmica intermediária. Neste caso, a 
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temperatura revelou-se inadequada a passagem· do pat6geno aos 

6rgãos aéreos. 

Na raixa térmica de 15 a 200 C, as plàntulas 

apresentaram predominância de lesões no sistema radicular, 

especialmente no mesoc6tilo. Nas demais temperaturas, a 

taxa de transmiss~o ao sistema radicular roi inrerior ã 

veriricada na parte aérea da planta. Estes ratos sugerem 

que baixas temperaturas, durante as rases de germinaç~o e 

emergência, podem restringir o pat6geno ao sistema radicular 

da planta. 

Segundo COUTURE & SUTTON (1978), para que 

inrecções por B.sorokiniana possam ocorrer, a temperatura 

deve ser igualou superior a 180 C e o período de molhamento 

entre 9 e 2~ horas. 

REIS & BARCELLOS (1988) determinaram, em 

câmara de crescimento, os períodos críticos requeridos para 

o estabelecimento parasitário de B.sorokiniana, ou seja, 

temperatura igualou maior que 200 C e mais de 15 horas de 

molhamento. 

METHA (1978), arirma que temperaturas entre 

20 e 25 0 C são 6timas para o desenvolvimento de B.sorokiniana 

em meio de cultura, enquanto que, a campo, o desenvolvimento 

da doença é maior na raixa de 25 a 300 C. 

Para NASSER (1987). as condições 6timas para 

o desenvolvimento da helmintosporiose são a alta umidade e 

temperaturas entre 20 e 25 0 C. 
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InformaçOes sobre a temperatura requerida 

por B.sorokJ11Jana para s~ transmissao na:o sao disponíve1s. 

Entretanto, se consideradas as temperaturas ideais para o 

desenvolvimento da helm1ntospor1ose, a ma10r taxa 

transmissão obtida na faixa térmica de 20 a 250C pode ser 

considerada absolutamente normal. 

No Rio Grande do Sul, entre as suas diversas 

reg10es tr1tícolas, a semeadura do trigo pode ser efetuada 

entre 05/05 e 31/07, sendo preferencial o período entre 

15/05 e 20/07 (RCSBPT, 1991). Neste período, a temperatura 

média do ar pode variar de 11,8 a 15, 6°C na região Norte, de 

11,3 a 15,0oC na Depressao Central e de 12.6 a 13.7oC nas 

regiOes Sul e Sudoeste (RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA 

AGRICULTURA. 1971). 

Portanto, considerando-se as temperaturas 

requeridas pelo pat6geno e as vigentes no Rio Grande do Sul, 

na época da semeadura e emergência da cultura do trigo, é de 

se esperar que a transmissão aos 6rgãos aéreos seja inferior 

às verificadas neste experimento. Conclui-se assim que, às 

condições citadas, ° in6culo de B. sorokJnJana, presente na 

semente, é mais importante à ocorrência da podridão comum de 

raízes do que, propri~nente, à helmintosporiose. 

Contrariamente, nos estados do Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso do Sul e outros, onde a semeadura do 

trigo transcorre nos meses de março, abril e.maio (OCEPAR, 

1991), com temperaturas elevadas, é de se esperar que a 



transmissao seja maior ã parte aérea das plantas. 

contribuindo assim ã ocorrência da helmintosporiose. 

De rato. a podridao comum de raízes é 

responsável por perdas de até 20% da prOdução de trigo do 

Rio Grande do Sul (DIEHL. 1982). ao passo que epidemias da 

hel~lntosporlose, como as verlricadas no Paraná. São Paulo e 

Mato Grosso do Sul, causam prejuízos jamais vistos em outros 

países (METHA. 1978; METHA & lGARASHI, 1981). 

DIEHL et aI. 

Entretanto. em levantamentos realizados 

(1985). detectou-se que B.soroklnl~Ja 

por 

é o 

principal pat6geno presente em sementes de trigo no Rio 

Grande do Sul, rato rerorçado por FORCELINI (1991). que 

considera este rungo o alvo .principal do tratamento de 

sementes de trigo. A exceçao de alguns locais. as 

temperaturas vigentes durante grande parte do ciclo do trigo 

são desravoráveis ã ocorrência da helmintosporiose. rato 

comprovado racilmente a campo. Como explicar, entao. que, 

nao sendo a doença de ocorrência comum. pode, o seu agente, 

ser o pat6geno mais rreqüentemente encontradO nas sementes 

da cultura? De que modo as sementes resultam inrectadas por 

B.sorokinlana? Talvez uma explicaçao rosse a de que o 

pat6geno permaneceria latente durante as rases do ciclo da 

cultura que antecedem o espigamento. ressurgindo por ocasião 

deste, quando a temperatura da primavera já lhe é mais 

·ravorável. ASSim. permitir-se-ia a inrecçao das sementes 

antes das mesmas serem colhidas. ContUdo. esta é apenas uma 
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hip6tese que, assim como outras, somente será confirmada ou 

explicada com a realizaçao de mais trabalhos. 

1.5. Efeito da profundidade de semeadura na emergên~ia de 

plAntulas e na transmissão de B.soroklnlana. 

Avaliou-se a emergência de plàntulas e a taxa 

de transmissao de B.soroklnlana a partir de sementes de 

trigo estabelecidas em três diferentes profundidades. Os 

resultados de tais avaliações são apresentados na Tabela 5. 

A primeira variável avaliada foi a emergência 

das plàntulas, cUjo comportamento foi inversamente 

proporcional A profundidade de semeadura. Na média do 

experimento, diferenças significativas foram verificadas 

apenas entre a menor (1cm) e a maior (Sem) profundidade. 

Com exceçao das sementes com ss,2Y. de incidência, na 

profundidade de Sem, todos os demais apresentaram emergência 

igualou superior ao valor padrao de 80% (MINIS~IO DA 

AGRICULTURA, 1987). 

Com relação ã taxa de transmissão de 

B.sorokiniana ao cole6ptilo. nas profundidades de i, 3 e 

Sem, os percentuaiS verificados foram 63,8. 80,0 e 65.0%, 

respectivamente. Diferenças significativas para esta 

variável s6 foram verificadas nas sementes com incidência 

de 20,0%, onde a profundidade de 3cm proporcionou maior 

transmissao. Na média do experimento. no entanto. a 
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transmiss.!io :foi estatisticamente igual em todas as 

pro:fundidades. 

Tabela 5: Efeito da profundidade de semeadura sobre a emergência do trigo e transmis~ão de 8. 
50rokiniana aos órgãos aéreos. 

Nível Im. de. transmissãD W. 
de Cultivar Incidência Emergência iIl CQldptilo ~ 

incidência eX) 1 3 5cI 1 3 5em 1 3 SCIl 

---------------------------------~------------------------------------------------------------------

Baixo 

Médio 

IIlto 

I AC-24 
IAC-60 
IAC-18 
Média 

IIlC-24 
IAC-60 
IAC-18 
nédia 

IAC-24 
IAC-60 
IAC-18 
Média 

13,9 95,0 95,0 
19,0 95,0 96,0 
23,0 95,0 1/ 90,0 
20,0 95,011 93,711 

38.0 91.0 
3B.5 B6,0 
37,0 100,0 
37,8 92,3A 

57,0 94,0 
58,5 90,0 
50,0 89,0 
55,2 91,011 

87,9 
93,0 
95,0 
91,711 

85,0 
81,0 
86,0 
84,08 

85,0 
89,0 
90,0 
88,08 

89,0 
3ó,0 
80,0 
85,M 

75,0 
79,0 
78,0 
77,3C 

52,6 
67,1 
48,9 
56,28 

63,6 
72,5 
58,0 
64,711 

72,8 
66,5 
71,9 
70,411 

99,4 
90,0 
96,6 
92,01\ 

78,6 
83,8 
43,4 
68,bA 

68,1 
86,5 
83,9 
79,511 

78,4 
80,0 
61,2 
73,2AB 

65,1 
42,3 
54,6 
54,011 

63,2 
58,4 
91,8 
67,8A 

37,1 
3B,9 
27,5 
34,5tl; 

26,1 
33,2 
26,5 
28,M 

28,1 
24,6 
38,5 
30,411 

35,0 19,4 
32,4 26,5 
17,5 18,6 
28,31\B 21,58 

12,1 
19,5 
13,5 
15,0B 

18,6 
21,0 
16,2 
1B,68 

5,8 
4,1 
6.1 
5,3C 

14,0 
15,2 
10,7 
13,38 

Média Geral 92,811 B9,SAB 83,48 63,8A 80,0A 65,011 30,911 19,68 13,98 

CV (X) I DHS CTUKEY 5%) 

Geral 

1,8/3,2 
4,7/8,3 
2,4/4,0 
3,1/5,7 

18,1124,5 
19,9126,4 
19,9/15,6 
13,4/17,4 

1/ Médias, na linha, seguidas pela mesma letra são iguais entre si. 

24,0/13,2 
16,9/ 5,6 
18,41 7,6 
19,3/ 8,8 

Quanto A transmissão As :folhas. esta ocorreu 

em percentuais de 30.9, 19,6 e 13,9X • respectivamente. para 

as três pro:fundidades consideradas. 1. 3 e Sem. Estes 

valores :foram. na média, 69,lX in:feriores aos veri:ficados 
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para o cole6ptilo. 

Segundo REIS (1981 e 1982). quando. por 

ocasião da germinação da semente e emergência da plàntula. o 

fungo passa do estado de dor~ência ao de crescimento 

vegetativo, saindo do endosperma e 

cariopse. a colonização do co16ptilo 

crescendo sobre a 

pode ocorrer tanto 

externa quanto internamente. No primeiro caso, as lesões se 

manifestam sobre a pr6pria estrutura. especialmente na sua 

extremidade; no segundo, os sintomas se localizam no limbo 

da plúmula emergida. 

Assim. a taxa de transmissão a plúmula, 69. 1Y

menor do que a verificada no cole6tpilo, pOde indicar a 

freqüência com que B.sorokl1JléUJa coloniza interna ou 

externamente esta estrutura. Neste raciocínio e segundo o 

dado acima, a proporção entre a colonização externa e 

interna do cOle6ptilo seria de i,l 1,0. 

A passagem do fungo às 'folhas foi 

sensivelmente beneficiada pela semeadura a lcm, a qual, ã 

excessão das sementes com incidência média de 20Y., foi 

superior às demais. Considerando-se que o co1e6ptilo 

cresce no máximo 1cm acima da superfície do solo (MUNDSTOCK, 

1983), o caminho percorrido pelo pat6geno foi de apenas 2cm. 

o que explica a maior transmissão verificada na semeadura 

superficiaL 

Contrar i amente, a expectativa de que as 
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semeaduras mais prorundas pUdessem determinar maior inrecção 

do cole6ptilo nao roi, estatisticamente, conrirmada. 

Sendo B.sorokiniana um pat6geno necrotr6rico, 

isto é, que se utiliza de tecidos mortos como ronte de 

nutrientes, a esporulaç~o ocorre sobre lesões necr6ticas, 

tanto na extremidade do cole6ptilo como na rolha. Assim 

sendo, a partir destas lesões e sob clima seco, os esporos 

são levados pelo vento, atingindo as rolhas superiores e as 

plantas vizinhas, onde se iniciam·os ciclos secundários da 

helmintosporiose (REIS, 1988a; REIS et aI., 1988). 

Deste modo, embora estrategicamente melhor 

posicionada ã disseminaç~o dos esporos, a contribuição da 

rolha na origem de ciclos secundários da doença é, 

provavelmente, pequena em runç~o da menor transmissão a 

partir da semente. Por outro lado, sendo maior a passagem ã 

extremidade do cole6ptilo, mais numerosas s~o as rontes de 

in6culo, do que se espera maior partiCipação no 

estabelecimento da doença entre as plantas. Assim, 

considera-se a transmissão ao cole6ptilo epidemiologicamente 

mais importante do que ã verirlcada ã plúmula. Além do mais, 

a prorundidade de semeadura pode variar de 2 a Scm (RCSBPT, 

1991) ou de 3 a 6cm (RCCSBPT,1989), dependendo da região, 

época e teor de umidade do solo. Nestas prorundidades, em 

race dos resultados obtidos neste trabalho, é de se esperar 

uma . menor transmissão de B.soroklniazla ãs rolhas, rato que 

reforça a importância epidemiol6gica da transmiss~o, 
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colonização e esporulação que. ocorrem na extremidade do 

cole6ptilo das pltmtulas .. 

1.6. E~eito do armazenamento de sementes de trigo sobre a 

emergência de plAntulas e a incidência e transmiss&o 

de B. soroklnJana. 

A primeira variável avaliada foi a 

sobrevivência do pat6geno ao longo dos meses. cUjos 

resultados estão na Tabela 6. 

As sementes armazenadas em temperatura 

o ambiente (25+-3 C) apresentaram. aos zero (01/05/89). dois, 

quatro. seis e oito meses. os seguintes percentuais de 

incidência: 38.0Y.. 37.2%. 35.3%. 30.3% e 19.3%. A análise 

estatística destes resultados revelou que os dois primeiros 

foram semelhantes entre si. indicando que. já a partir do 

quarto mês. a viabilidade do ÍUDgo decaiu. sendo esta 50Y. 

menor na última avaliação realizada aos oito meses. 

Entre os diferentes níveis de incidência 

(baixo. médio e alto). a redução observada entre a primeira 

e a última avaliação foi da ordem de 18.9%. 63.1% e~ "19.6". 

demonstrando que o efeito do armazenamento à temperatura 

ambiente foi mais pronunciado sobre as sementes com média e 

alta incidência. Entre os cultivares, IAC-2~ e IAC-60, a 

redução de viabilidade do pat6geno foi semelhante. 

Na condição de câmara fria. as cinco 

avaliações realizadas aos zero. dois. quatro. seis e oito 
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Tabela 6= Efeito de duas condições de armazenamento sobre a sobrevivência de B.sorokiniana em ~emen
tes de trigo. 

Nível 
de Cultivar 

incidência 

IAC-24 
Baixo IAC-69 

Média 

IAC-24 
Médio lAC-60 

Média 

I AC-24 
Alto IAC-60 

Média 

Geral 

Temperatura ambiente1L 
246 

18,0 20,0 29,0 12,0 
19,0 4/4,9 19,0 18,0 
18,5AB 22,0AB 24,0A 15,08 

38,0 31,9 32,0 ·28,0 
38,0 28,0 29,0 24,0 
3S;0A 29,58 30,58 26,0B 

57,0 60,0 47,0 46,0 
58,0 60,0 56,0 54,0 
57,5AB 60,0A 51,5P:B 50,08 

3B,iA 37,2A8 35,38 30,3C 

Incidência ru 

8 lI1e~e~ 0 2 B meses 

18,0 18,0 21,0 24,0 28,0 i8,0 
12,0 19,0 18,0 24,0 14,0 10,0 
15,0B f8,SAS 19,5AB 24,0A 21,MB 14,08 

16,0 38,0 37,0 37,0 38,0 28,0 
12,0 a8,0 34,0 31,0 28,0 24,0 
14,0C 38,0A 35,5A 34,0A 33,M 26,0B 

14,0 57,0 59,0 54,0 60,0 44,0 
34,0 58,0 57,0 60,0 54,6 48.0 
29,0C 57,5P: 58,0A 57,0A 57,iA 46,0B 

19,3D 38,0A 37,7A 38,3A 37,M 28,7B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

eu (%) (TUKEY 5%)5/ 

1/ 25 f- 30e 
2/ i0 f- 20e 
3/ 
41 04/05/89. 

Média A 
Média 8 
Média C 
Média Geral 

8,7 
3,5 
4,7 
1,5 

10,5 
4,9 
2,6 
3,9 

5/ Médias, na linha, ~eguidas pela lesma letra são iguais entre ~i. 
CU para médias transformadas segundo arco seno da raiz de x/i00; na tabela estão contidas as médias 
originais. 

meses detectaram B. sorokini ana em 38. 0", 37, 7". 38, 3", 

37,0% e 28,7" delas, respectivamente. Estatisticamente, 

apenas o último valor Toi inTerior aos demais, indicando que 

mesmo na o temperatura de 10+-2 C. a viabilidade do Tungo 

começou a diminuir a partir do oitavo mês. 

Entre os níveis de incidência (baixo, médio e 

alto). as reduções de viabilidade veriTicadas entre o início 
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e o :final do período de armazenamento :foram da ordem de 

2"'1, 3", 31,.6" e 20, 0", tendo sido signi:fi cati vas apenas para 

os dois últimos. Também aqui, a maior reduçao de 

viabilidade do pat6geno :foi veri:ficada nas sementes com 

níveis médios de incidência. 

Os resultados obtidos a partir do 

armazenamento das sementes A temperatura ambi~nte sao 

semelhantes aos relatados por LASCA & VECHIATO (1985) e 

VECHIATO et aI. (1987), em trabalhos realizados com o mesmo 

:fungo. Nestes trabalhos, os autores, demonstraram que, em 

sementes de trigo armazenadas em condiçao ambiente, a 

viabilidade do in6culo foi reduzida depois de oito meses, 

:fato que nao ocorreu com as sementes conservadas em 

temperaturas entre 5 e 100 C ou em câmara seca. 

Contrariamente, no entanto, a temperatura 

média a qual as sementes foram submetidas na câmara fria, 

nao :foi su:ficiente para manter inalterada a viabilidade do 

pat6geno, como relatado nos trabalhos citados anteriormente. 

Provavelmente, este :fato esteja relacionado as di:ferentes 

condições de temperatura utilizadas, as quais :foram, neste 

trabalho, de 10+-20 C, enquanto, naqueles, de soCo 

A Tabela 7 apresenta os resultados relativos 

a avaliação da emergência de plàntulas. 

Observando-se, primeiramente, os resultados 

obtidOS a partir das sementes armazenadas em temperatura 

ambiente, veri:ficou-se que, aos zero, dois, quatro, seis e 
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oito meses. as sementes apresentaram percentuais médios de 

emergência de 75. 5". 88. 3". 86, 7". 88, 3" e 77.7". 

respectivamente. 

Tabela 7: Efeito de duas condições de armazenamento na emergência de plântulas a partir de sementes 
de trigo infectadas com B.sorokiniana. 

--------------------------------------------------------------------------------~-------------------

lote Cultivar Incidência 
o:) 

IAC-24 18,0 
A IAC-60 19,0 

Média 

I AC-24 38,0 
B IAC-60 3B,0 

Média 

IAC-24 57,0 
C I AC-60 58,0 

Média 

Média Geral 

~mergênc i ª fi 
Temperatura ambienteiL 

03/ 2 4 6 8meset 0 

85,0 89,0 85,0 86,0 80,0 85,0 
79,6 99,0 90,0 96,0 78,0 4/ 79,0 
82,0bc 89,5ab 87,5abc91,0a 79,0c 82,0b 

77,0 92,0 83,0 90,0 B0,0 77,0 
BB r 0 90,0 87,0 88,0 72,0 8B r 0 

82,0 93,0 
94,0 90,0 
88,0ab 91,5a 

79,0 90,0 
84,0 99,0 

82,5bc 91,0a 85,0ab 89,0ab 76,0c 82,5ab 81,5ab 90,0a 

59,0 82,0 89 r 0 84,0 B2,0 59,0 69,0 B3,0 
65,0 87,0 86,0 86,0 74,0 65,0 78,0 91,0 
62,0c 84,5ab 87,5a 85, ta 7B,0b 62,0c 73,5b B7,ia 

75,5b 88,3a 86,7a 88,3a 77,7b 75,5b 81,0b 89,8a 

82,0 80,0 
88,0 77,0 
85,0ab 78,5b 

72,0 78,0 
8B r e 62,0 
80,0ab 70,0b 

84,0 74,0 
78,0 78,0 
81,0ab 76,0ab 

82,0b 74,8b 
---------------------------------------------------------------------------
CV (%) (TUKEY 5%)5/ 

1/ 25+-30C 
2/ 10+-2oC 
!~ 04/05/89 

Média A 
Média B 
Média C 
Média Geral 

4,0 4,4 
3,6 6,7 
2,9 3,6 
2,0 3,0 

5/ Médias, na linha, seguidas pela mesma letra são iguais entre si. 
CV para médias transformadas segundo arco seno da raiz de x/100r na tabela estão contidas as 
médias originais. 

Estatisticamente. os percentuais verificados 

entre o segundo e o sexto mês de armazenamento foram 

semelhantes entre si. superando os observados aos zero e 
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oito meses. Individualmente, os três níveis de incidência 

apresentaram a mesma tendência. 

Correlacionando-se estes resultados com os 

dados de incidência de B.sorokiniana, anteriormente obtidos 

em laborat6rio, verifica-se que estas variáveis foram 

inversamente proporcionais, ou seja, a emergência aumentou ã 

medida que a viabilidade do pat6geno foi reduzida. 

Tratando-se de um pat6geno que afeta as 

qualidades fisio16gicas da semente (BARROS & SALGADO, 1983; 

BARROS et aI., 1983; LASCA et aI., 1986; LINE et aI., 1973; 

LINHARES et aI., 1978 e MACJACEK et aI., 1951) , o 

comportamento descrito no parágrafo anterior é perfeitamente 

c ompr e ens íve 1. 

Contrariando este raciocínio, porém, a 

avaliaç~o das sementes que permaneceram armazenadas durante 

oito meses revelou percentual significativamente menor em 

todas as amostras. Provavelmente, a menor emergência aqui 

verificada foi conseqüência de deterioraç~es fisio16gicas da 

pr6pria semente. 

o 10+-2 C, 

semelhante 

Nas sementes conservadas a. temperatura de 

a emergência tendeu a se comportar de modo 

ao do verificado na condição ambiente. 

Entretanto, devido a. conservação da viabilidade do pat6geno, 

a variaçãO entre os percentuais de emergência apresentou 

amplitude menor. Como conseqüência, apenas a observada no 

quarto mês foi, estatisticamente, superior as demais. 
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Novamente aqui. a emergência determinada ap6s 

8 meses de armazenamento apresentou tendência a redução. 

rato que ocorreu justamente quando roram detectados os 

menores percentuais de incidência pelo pat6geno. comprovando 

que. neste caso. a redução da emergência esteve relacionada 

a viabilidade do embrião. 

Completando este experimento. a Tabela 8 

reúne as inrormaçOes sobre a transmissão de B.soroklnlana 

ao cole6ptilo. obtidas a partir das sementes armazenadas nas 

duas condiçOes. 

As sementes armazenadas durante zero. dois, 

quatro, seis e oito meses. à temperatura de 25+-30 C. quando 

analisadas pelo teste de transmissão, revelaram percentuais 

61,9Y., 66.5~, 93.0Y. e 98,1Y.. respectivamente. 

Foi possível observar que estes valores mantiveram-se 

aumentando estáveis nos quatro primeiros meses, 

signiricativamente a partir de então. 

Desta rorma. veririca-se que a taxa de 

transmissão comportou-se de modo inverso à incidência 

detectada em laborat6rio. contrariando a idéia inicial de 

que ambos rossem proporcionais. 

A princípio, algumas hip6teses poderiam 

explicar tal comportamento. Uma delas seria a de que o 

pat6geno. mesmo não tendo mais viabilidade para crescer e 

ser detectado no teste de papel de filtro, ainda teria 

energia suric1ente para transmitir-se aos 6rgãos aéros da 
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planta. Esta aternat1va parece pouco provável, uma vez que, 

na maior parte dos casos já relatados por este trabalho, a 

transmissão :foi geralmente menor que o transporte, 

con:f1rmando o que a:firmam MENTEN & BUENO (1987). Assim, em 

termos de requerimento de energia, a transmissão parece ser 

um processo mais eXigente. 

Tabela~: E~eitol;e duas.condi~ões de armazenamento sobre a transmissão de B.sorokiniana aos órgãos 
aereos óo trIgo. 

Nível 
de 

incidência 

Incidência 
CuIt ivar (%) 

04/ 

~ rJ.f. t rjlnsm i ssão ill. ai. 
Igmpent ura amb i gnte ~ fLi..i 

IAC-24 18 
Baixo IAC-60 19 

Média 

IAC-24 38 
Médio IAC-60 38 

Média 

I AC-24 57 
Alto IAC-60 59 

MÉdia 

Geral 

CV (%) (TUKEY S%)6/ 

!~ Para o coleóptilo. 
i/ 25+-;:C. 
4/ t0+-., c. 
5/ 04/05/89. 

2 4 6 Bmeses 0 2 4 6 

61,7 62,0 
.66,8 5i 3,3 
64,28 62,69 

64,7 
67,3 
66,0a 

71,4 
73,1 
72,2B 

67,5C 

MÉdia 
Média 
Média 
Geral 

65,2 
63,6 
64,48 

69,0 
66,3 
67,78 

64,9C 

60,7 
64,2 
62,48 

63,1 
71,4 
-67,2B 

72,1 
67,7 
69,9B 

66,SC 

90,6 90,3 
100,0 100,0 
95,3A 95,2/\ 

100,0 100,0 
100,9 100,0 
1e0,iA 100,0A 

100,0 100,0 
67,4 100,0 
83,7AB 100,0A 

93,0B 98,4A 

9,3 
1,B 

12,1 
4,9 

61,7 69,5 63,8 67,8 
66,8 64,4 69,8 83,2 
64,28 67,0B 62,39 ~S,5AB 

64,7 61,S 61,1 89,3 
67,3 73,5 73,9 100,0 
66,98 67,5B 67,5B 94,7A 

71,4 73,9 71,1 67,5 
73,1 62,8 71,5 71,3 
72,28 68,4B 71,3S 69,49 

67,5B 67,6B 67,0B 79,9AB 

8 lIleses 

80,3 
100,0 
90,2A 

87,1 
100,0 
93,61\ 

81,1 
100,0 
90,6A 

91,5A 

11,1 
19,8 
10,1 
9,6 

61 MÉdias, na linha, seguidas pela mesllla letra são iguais entre si. 
CV para médias transformadas segundo arco seno da raiz de x/i0e; na tabela estão contidas as 
mÉdias originais. 
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OUtra hip6tese, a princípio mais viável, 

estaria relacionada a emergência, a qual aumentou a medida 

que a viabilidade de B. sorokJnJana, na semente, foi 

reduzida. Isto significa que, em muitas delas, a 

colonização pelo pat6geno estava afetando suas qualidades 

fisio16gicas, não permitindo sua germinação. Para fins de 

transmissão. portanto, estas sementes . não :foram 

contabilizadas. uma vez que as plântulas delas originadas 

não emergiram ou emergiram e lOgo :foram mortas. Por outro 

lado, ã medida que, no transcorrer do armazenamento, o fungo 

foi diminuindo sua viabilidade. algumas sementes até então 

a:fetadas pUderam germinar, fato comprovado pelo aumento do 

percentual de emergência. Entretanto, embora não mais 

capaz de afetar a germinação e emergência. o pat6geno ainda 

dispunha de energia suficiente para ser transmitido, do que 

resultaram plantas infectadas e que foram, nesta 

oportunidade, contabilizadas na transmissão. 

Uma terceira explicação poderia estar 

relacionada a localização do in6culo na semente. Segundo 

esta hip6tese. 

viabilidade de 

a :fração contaminante do in6culo perde a 

forma mais rápida. tendo assim menor 

possibilidade de ser transmitida. Com o passar do tempo, 

todo o in6culo que for detectado ,no teste de sanidade 

corresponder i a ã fração 

preservada no interior 

infectante, 

da semente. 

a qual, 

teria 

suficiente para se transmitir. Desta :forma, 

por estar 

viabi lidade 

a taxa de 
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transmissão observada nas plAntulas seria muito pr6xima da 

incidência detectada na semente. 

Por outro lado. é provável que ambas as três 

hip6teses estejam. simul taneamente. in:fluenciando este 

processo e possam assim serem utilizadas para explicar o 

aumento da taxa de transmissão ao longo dos oito meses de 

armazenamento. 

Esta tendência :foi evidenciada com maior 

intensidade nas sementes com média (38%) e alta (58%) 

-incidência. justamente aquelas que, no teste de sanidade, 

apresentaram 

armazenamento. 

perda maior de viabilidade ao longo do 

Analisando-se a transmissão ocorrida a partir 

de sementes conservadas a temperatura de 10+-2oC. veri:fica

se que esta :foi, aos zero. dois. quatro. seis e oito meses 

de armazenamento. da ordem de 67.5%. 67.6%. 67.0%. 79.9% e 

91. 5%. respect i vamente. Estatisticamente. os quatro 

primeiros valores :foram igua1s entre s1. revelando a 

estabilidade da taxa de transm1ssão nas sementes armazenadas 

nesta condição de temperatura. Aumento signi:flcat1vo s6 :foi 

veri:ficado a partir de oito meses de armazenamento . 

.. Comparando-se estes resultados com os dados 

de incidência (Tabela 6). veri:fica-se que esta última 

variável também permaneceu estável durante os seis primeiros 

meses. diminuindo ap6s. Esta redução in:fluenciou 

positivamente a taxa de transmissão. a qual elevou-se.· 



repetindo o comportamento 

armazenadas a. temperatura 

veri'ficado 

a.m:biente. 

16 

nas sementes 

Diante destes 

resultados 

incidência 

observa-se que, as alterações dos valores de 

e taxa de transmiss~o, veri'ficadas ao longo do 

armazenamento, 'foram inversamente proporcionais. 

1.1. E1eito do substrato de semeadura sobre a transmlss~o de 

B. sorokl11ia.l1B. 

Observando-se a Tabela 9, veri'fica-se que as 

taxas de· transmiss~o observadas nos substratos de areia, 

areia estéril, solo e solo estéril, 'foram, respectivamente, 

de 16,1%, 16,1%, 73,6% e 75,~. Excetuando-se o substrato 

constituído de solo ~o esterilizado, nos demais a taxa de 

transmiss~o 'foi estatisticamente igual. 

Dos quatro tipos de substratos utilizados, o 

que melhor representou as condições reais de campo 'foi o 

solo não submetido a. esterilização, visto que este 'foi 

coletado a partir de áreas tradicionalmente cultivadas com 

cereais de inverno, exceto nos últimos três anos. Nesta 

condição, a transmissão 'foi 5,9% menor do que a ~eri'ficada 

em areia, o substrato utilizado nos demais experimentos 

deste trabalho. 

Esta di'ferença, relativamente pequena, pode 

ser devida a reações de antlbiose exercidas por outros 

microorganismos habitantes normais do solo. Neste sentido, 
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LEACH (1979) arirma que maior inrluência é observada no caso 

de pat6genos localizados superricialmente na semente e/ou 

pouco adaptados ao solo. Considerando-se que a maior parte 

do in6culo está localizada no interior da semente (Tabela 3) 

e que B.sorokiniana é um pat6geno apto a sobreviver no solo 

através de conídios dormentes (REIS, 1988) , compreende-se 

a pequena reduçao veriricada na taxa de transmissão obtida a 

partir da semeadura em solo nao estéril. 

Tabela 9: Ereito de direrentes substratos ã semeadura1/ 
bre a taxa de transmissão de B.sorokilliana a 
t1r de sementes de trigo. cultivar BR-23. 

Incidência 

so
par-

(") Areia 
3/ 

Areia estéri 1 Solo Solo estéri13/ 

27,S 73,S a 
1/ 

72.1 a 68.2 b 71,9 a 
13,0 78,6 aD 81,3 a 73.8 c 75,2 bc 
55,1 81,2 a 80,9 b 79,6 b 78.0 b 

Média -11,9 78,7 a 78,1 a 73.8 b 75,0 ab 

ev (") (TUKEY 5,,)5/ 1, 8 
1. 8 
2,7 
2,5 

1/ 
Semeadura a 3 em de prorundidade; avaliação realizada 25 
dias ap6s. 
Para o cole6ptilo. 
Autoclavagem a 120-127 °e durante 30 minutos. 
Médias. na linha. seguidas pela mesma letra são iguais 

5/ entre si. 
CV para médias transrormadas segundo arco seno da raiz 
de ~100; na tabela são apresentadas as médias originais. 
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Por outro lado. a mesma direrença pOderá 

representar uma margem de sgurança na aplicação a campo dos 

resultados obtidos nos testes de transmissão. 

A semeadura em areia. visando a determinação 

da taxa de tranmissão semente-planta. Já roi utilizada em 

outros trabalhos. entre os quais os realizados por METHA & 

IGARASHI (1981). REIS (1987). FORCELINI & REIS (1988) e 

FORCELINI etal. (1989). 

Segundo FORCELINI et aI. ( 1990). que 

compararam o teste de transmissão em areia com o de tubos 

com ágar (NEERGARD. 1979; AGARWAL & SINCLAIR. 1987). a areia 

apresenta como vantagens a cor clara e a rácil remoção pela 

água. não mascarando, assim, as manchas provocadas por 

B.sorokinJana em plàntulas de trigo e cevada. 

1.8. Efeito do tratamento químico da semente sobre a emer

gência de plântulas e a incidência e transmissão de 

B.sorokiniana. 

Os primeiros resultados se rererem ao 

controle da incidência (Tabela 10) de B.sorokiniana. obtido 

no experimento conduzido em 1989. 

Na média do ensai o. os fungicidas 

86. 5%. 81,6%, para as proporcionaram controle de 90.6%, 

amostras A. B e C. respectivamente. Entre as amostras A e C. 

a ericiência do tratamento diminuiu 9%. Considerando-se que 
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a incidência de B.sorokJnJana. nas mesmas amostras. var10u 

de 23.5Y. a 57.0". tendo. portanto, uma ampl1~ude de 33.5Y.. 

pOde-se deduzir que, para cada 1.0Y. de acrésc1mo na 

incidência. a ericiência dos rungicidas roi diminuída de 

0. 27Y.. 

Tabela 10: Controle da incidência11 de B.sorokiniana em ~ementes de trigo pelo tratamento COI fungi
cidas, 1989. 

Ingrediente Ativo 

Iprodione '" tiram 
Triflulllizole 
Flutriafol 
Triadimenol 
Triflumizole +tiofanato metílico 
Carboxim + proc}oraz 

Dose i .a. 
g/100kg 

50,8 + 159,9 
45,8 
7,5 

49,0 
30,9 + 90,9 
82,5 + 22,5 

Controle W. 
Amostra A O C Média 

100,0 100,9 100,8 109,0 a 21 

100,0 100,8 100,0 100,8 a 
108,9 100,0 1ge,9 109,8 a 
100,0 100,0 98,8 99,6 a 
100,0 97,1 95,7 97,6 ab 
109,0 95,2 91,6 95,6 bc 

Procloraz 50,0 100,0 94,1 87,5 93,9 cd 
D ifenoconazole 30,0 96,8 93,0 88,0 92,6 
Hancozeb + carbendazil 106,9 '" 34,0 96,4 90,1 88,9 91,8 
Tebuconazole + tiram 5,0 + 210,0 88,4 79,2 71,5 79,7 
Carboxim + tiram 93,7 + 93,7 ·85,9 82,9 68,8 78,9 
Diniconazole 6,0 79,4 73,5 67,6 73,5 
Carboxilll. 150,9 73,8 67,2 58,2 66,4 
Tiram 140,0 68,1 66,0 59,4 64,5 
Tebllconazole 5,9 79,7 59,3 47,9 59,3 

Média 90,6 86,5 81,6 

Testemunha 31 23,5 42,0 57,0 

CV fI) (TUKEY 5%)41 6,1 

~~ MétODO do papel de filtro com congelamento; média de 200 (4x50) sementes por tratamento. 
31 Médias ~eguidas rela ll1e~ma letra ~ão iguais entre si. 

d 
d 
e 
e 
ef 
r 
f 
f 

41 Incidência de B.sorokiniana. 
CV para valore~ transformados segundo arco seno da raiz de x/i0i; na tabela são apre~enta da~ as 
médias originais. 

Na média das três amostras, os rungicidas 
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iprodione + tiram. triflumizole e flutriafol erradicaram o 

in6culo do pat6geno na semente. Deve-se considerar. 

entretanto. que a semente mais infectada apresentava 57Y. de 

incidência. quando. mui tas vezes. as sementes 

comercializadas apresentam percentuais superiores a este. 

Embora estatisticamente inferiores aos 

tratamentos padrões (triadimenol e iprodione + tiram). os 

fungicidas mancozeb + carbendazim. difenoconazole e 

prooloraz apresentaram controle superior a 90%. 

carboxim + 

tebuconazole 

Os fungiCidas tebuconazole + tiram. 

tiram. diniconazole. carboxim. 

reduziram a incidência em 

tiram e 

percentuais 

inferiores a 80Y.. sendo. estatisticamente. 

demais produtos. 

inferiores ·aos 

Quando analisadas in vivo (Tabela .1.1). 

obteve-se transmissão do pat6geno. das três amostras (A.B e 

C). em taxas de 5~.3Y.. 62.6X e 78.1Y.. respectivamente. Nas 

sementes tratadas. estes valores foram reduzidos em 9~.2X. 

89.~x e 82.7x• praticamente a mesma eficiência verificada 

sobre a incidência em laborat6rio. 

Muitos fungicidas melhoraram sensivelmente a 

eficiência. ao passo que outros não evitaram a transmissão 

do fungo nos mesmos percentuais apresentados em laboratório. 

Este comportamento será abordado sumariamente. quando forem 

discutidos os resultados contidos nas Tabelas 1~ e 15. 

No teste de transmissão. ã exceção, dos 
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tratamentos . com carboxim + tiram, mancozeb + carbendazim, 

carboxim e tiram, todos os demais reduziram a passagem de 

Tabela 11: Controle da transmissão!/ de 8. 50rokiniana aos órgãos aéreos pelo tratamento das sementes 
com fungicidas, 1989. 

Ingrediente Ativo' 

Triadimenol 
Iprodione + tiram 
Trif'lumizole 
Triflumizole + tiofanato metílico 
Carboxim + procloraz 
Difenoconazole 
Tebuconazole + tiram 
Diniconazole 
Procloraz 
Tebuconazole 
Flutriaf'ol 
Carboxim + tiram 
Mancozeb + carbendazim 
Carbox i 111 

Tirall 

Média 

Te~hllunha 
3/ 

CV (%) (TUKEY 5%)4/ 

Dose i .a. 
g/100kg 

40,0 
50,0 + 150,0 
45,0 
30,0 + 90,0 
82,5 + 22,5 
30,0 
5,0 + 210,0 
6,0 

50,0 
5,0 
7,5 

93,7 + 93,7 
106,0 f 34,0 
150,0 
140,9 

ContrQI§' ru 
Amostra A B C Média 

100,0 100,0 100,0 1001 0 a 
2/ 

100,0 i00,0 i00,0 100,0 a 
100,0 100,0 100,0 100,0 a 
100,0 100,0 100,0 100,0 a 
100,0 100,0 100,0 100,0 a 
100,0 100,0 100,0 100,0 a 
100,0 100,9 97,6 99,2 a 
i00,0 H/6,0 94,6 98,2 a 
100,O 98,3 95,4 97,9 a 
100,0 96,1 88,9 95,0 ab 
100,0 93,7 80,0 91,2 ab 
94,1 77,6 62,0 77,9 b 
93,5 79,3 60,0 77,6 b 
71,4 57,3 40,2 56,3 c 
53,7 39,2 22,3 38,4 d 

94,2 89,4 82,7 

54,3 62,6 78,1 

13,7 

1/ Semeadura em areia; 200 (4x50) ~ementes por tratamento; avalia~ão realizada em coleóptilos aos 21 
2/ dias após a semeadura. 
3/ Médias seguidas pela me~ma letra são iguais entre si. 
4/ Percentagem de transmissão para lotes com 23,5%, 43% e 57% de incidência por B.50rokiniana. 

CV para médias transformadas segundo arco seno da raiz de >ú100; na tabela são exprE'~sas a!: 
médias originais. 

B.sorokJnJana aos 6rgãos aéreos em percentuais superiores a 

90Y., sendo iguais entre s1. 

Nota-se, também, que. ã medida que a 
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incidência de de B.soroklnlana na semente foi maior. a 

eficiência dos tratamentos foi reduzida. Assim. na amostra 

A. o controle total foi obtido por onze tratamentos; na 

amostra B. por oito; enquanto que. na C, apenas seis 

(triadimenol, iprodlone + tiram, triflumizole. trlflumizole 

+ tiofanato metílico, carboxim + procloraz e 

dIfenoconazole) impediram a transmiss~o do pat6geno. 

Estes resultados demonstraram que, A medida 

que sementes menos infectadas forem produzidas. 

comercializadas e utilizadas, o produtor poderá dispor de 

maIs opções para o tratamento. podendo optar por produtos 

e/ou doses econOmlcas. 

Como os resultados apresentados pelos 

tratamentos com triflumlzole e triflumizole + tIofanato 

metílico foram estatisticamente iguais, verIfica-se que 

apenas o triflumizole têm fungitoxicidade a B.soroklniana. 

Ílão havendo. portanto, motivo para o uso da mistura. 

Poderia-se argumentar que a presença do tiofanato metílico 

permi tirIa o controle simultâneo de F. gramlnearum, porém, 

epIdemiologicamente, o· in6culo deste fungo, presente na 

semente, não é importante. 

Os dados de controle da incidêncIa e da 

transmissão de B.soroklnlana obtidos na segunda parte do 

trabalho, realizada em 1990, são apresentados nas Tabelas 12 

e 13. respectivamente. 

Para as três amostras testadas, com 21, 5". 
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~3,7X e 63,0" de incidência, o controle médio obtido pelos 

fungicidas foi de 95,8Y., 92,lY. e 82,~%, respect i vamente, 

mostrando, novamente. ser inversamente proporcional ã 

incidência. 

Tabela 12: CONtrole da incidêncial/ de 8. sorokiniana eM semente& de trigo pelo tratamento com fun
gicidas, 1990. 

Dose i .a. Controlg m 
Ingrediente Ativo g/100kg Amostra A B C Média 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Flutriafol 7,5 100,0 100,0 100,0 
Triflumizole 45,0 100,0 1013,0 100,0 
Triflumizole + tiofanato metílico 30,0 + 90,0 100,0 100,0 100,0 
Triadimenol 40,0 100,0 160,0 90,6 
Iprodione + tiram 50,0 + 150,0 100,0 98,9 94.3 
F elllbuconazol e 40,0 100,0 96,6 96,0 
Iprodione + carbendazim 52,5 + 26,2 100,0 99,4 90,6 
Difenoconazole 30,0 100,0 95,4 3a,0 
Procloraz 50,0 100,0 91,4 36,3 
Tebuconazole 5,0 89,1 85,1 86,8 
Carboxim + tiram 93,7 + 93,7 100,0 94,8 64.1 
Imibenconazole 30,0 84,0 67,3 34,0 

Média 95,8 92,1 82,4 

Testemunha 31 27,5 43,7 63,0 

CV (%) <TUKEY 5%)4/ 

!~ Método do papel de filtro com congelamento; 200 (4x50) sementes por tratamento. 
il Médias seguidas pela lesma letra são iguais entre si. 

2 100,0 a I 
100,0 a 
100,0 a 
96,9 ab 
97,7 aI! 
97,5 ab 
96,7 ab 
92,8 ab 
92,7 ab 
87,0 b 
86,3 b 
61,8 c 

4/ Incidência (%) de B.sorokiniana. 
CV para médias transformadas segundo arco seno da raiz de x/i00, na tabela estâo contida~ as 
médias originais. ' 

Para a amostra A. com 27.5Y. de incidência. 

dos doze fungicidas avaliados. apenas o te~uconazole e o 

imi~enconazole n~o erradicaram o pat6geno da semente. Já na 
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segunda amostra, com i3,7~ de incidência, o número de 

controle total foi reduzido a quatro, 

aos fungicidas f.lutriafol, tri flumizole, 

tiofanato metflico e triadimenol. Destes 

tratamentos com 

correspondendo 

triflumizole 

quatro fungicidas, os três primeiros continuaram com a mesma 

eficiência no controle da incidência (63,0") presente na 

amostra C, demonstrando serem bastante fungit6xicos a 

. B.sorokinJana. 

Na média das três amostras, porám, os 

fungicidas procloraz, difenoconazole, iprodione + 

carbendazim, fembuconazole, iprodione + tiram, triadimenol, 

triflumizole + 

flutriaxol, com 

100,w., foram 

tebUconazole e 

tlofanato metflico, triflumizole 

percentuais de controle entre 92,7~ 

iguais entre si. Os tratamentos à base 

carboxim + tiram, com 87,0" e 86,3~ 

e 

e 

de 

de 

eficiência, foram estatisticamente inferiores ao flutriafol. 

triflumizole e triflumizole + tiofanato metílico. porém 

iguais aos fungicidas padrOes (triadimenol e iprodione + 

tiram) utilizados. Com controle de apenas 61,8%. inferior a 

todos os demais. ficou o fungiCida imibemconazole. 

Na avaliação realizada em plântulas (Tabela 

13). das sementes das amostras A, B e C, com 27,5%, i3.7% e 

63,0" de incidência. obteve-se a transmissão de 

B.sorokJnJana em taxas de 79,8%, 86,2% e 92.w.. 

respectivamente. Estes valores foram reduzidos em 

percentuais de 98. 9%, 96.6% e 88.6% pelos fungicidas 



87 

utilizados, os quais, comparativamente, roram superiores aos 

veriricados in vltro. 

Tabela 13: Controle da transmissão!1 B. sorokiniana aos órgãos aéreos pelo tratamento das ~eIDentec 
com fungicidas, 1990. 

Ingrediente Ativo 

Difenoconazole 
Fembuconazole 
Tebuconazole 
Iprodione + tiram 
Triadimenol 
Triflumizole 
Iprodione + carbendazim 
Triflumizole + tiofanato metílico 
Carboxim + tiram 
Procloraz 
Flutriafol 
Imibenconazole 
Hédia 

Testemunha 31 

Dose i .a. 
g/100kg 

30,0 
40,0 
5,0 

50,0 + 150,0 
40 r 0 
45,0 
52,5 + 26,2 
30 r0 + 90,0 
93,7 + 93,7 
56,0 
7,5 . 

30,0 

Control;, ru 
Amostra A B C Média 

109,0 109,9 100,0 109,0 a 21 

100,0 100,0 100,0 100,0 a 
100,0 100,0 100,0 100,0 a 
100,0 100,0 98,1 99,4 a 
100,0 1001 0 9B,0 99,3 a 
100,0 100,0 95,6 98,S a 
100,0 100,0 94,1 98,0 ab 
100,0 97,9 96,1 9B,e ?!l 
100,0 1&0,0 37,6 95,8 abc 
100,0 100,0 66,5 88,8 abc 
96,8 87,a 64,9 83,2 bc 
96,1 86,0 62,0 8!,4 c 
98,9 96,6 S3,6 

79,8 36,2 92,0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CU ex> fTUKEY 5%)41 10,3 

II Semeadura em areia; 200 e4x50) sementes por tratamento; avalia~ão realizada el coleóptilos aos 25 
21 dias após a seleadura. 
31 Médias seguidas pela mesma letra são iguais entre si. 
41 Percentagem de transmissão para lotes com 27,5%, 43,7% e 63,0% de incidência de B.sorokiniana. 

CU para médias transformadas segundo arco seno da raiz de x100; na tabela estão contidas as 
médias originais. 

Quanto à ericiência demonstrada nos dois 

testes, veririca-se uma 1nversao na pOSição dos rungicidas, 

ou seja, os tratamentos que erradicaram o patógeno na 

semente não impediram a sua transmissão para os órgãos 

aéreos do trigo. Neste sentido, o rlutriarol roi o que 
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mostrou reduça'.o mais acentuada. diminuindo sua e:ficlêncla de 

Contrar i amente. o difenoconazole. o 

fembUconazole e o tebuconazole. com 92.8Y.. 97.5Y. e 87.0Y. de 

eficiência 1n v1tro. elevaram seu controle a 100.0Y.. 

impedindo a passagem do fungo. 

Estatisticamente. entretanto, os fungicidas 

foram muito semelhantes entre Si, de tal modo que apenas o 

flutriafol e o imibenconazole apresentaram, no final. 

controle inferior ao obtido pelos fungicidas padrCies 

triadimenol e iprodione + tiram. 

Dos fungicidas avaliados nestes exPerimentos, 

apenas o trIadimenol, o lprodlone + tiram, .0 carboxlm + 

tiram e o tiram sa'.o atualmente comercializados. Dentre 

estes fungicidas, o triadimenol é utilizado em 85Y. dos casos 

e o iprodione + tiram em 10Y. (vide página 29). representando 

a quase totalIdade das sementes de trigo tratadas. Para 

estes fungicidas, verificou-se que a transmissa'.o foi evitada 

(100Y.) quando sementes com incidência de até ~3,7Y. foram 

tratadas. Neste sentido, consideradas estas informaçCies. a 

incidência limite de B.soroklnldIla em sementes de trigo 

jamais deveria ser superior a este valor. sob pena de na'.o se 

ter o controle ideal ou 100%. 

Por outro lado, na média dos trabalhos 

realizados em 1989 e 1990. os tratamentos com carboxim + 

tiram e, principalmente. tiram isoladamente. não evitaram a 

transmissão de B.soroklnlana. razão pela qual. sob este 
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ponto de vista, não deveriam ser recomendados. 

Para melhor discussão, as médias dos 

controles in vitro (Tabela 12) e in vivo (Tabela 13) "roram 

agrupadas na Tabela 1 "'i , apresentada na seqüência. Na 

rererida tabela, constam os resultados obtidos nos 

experimentos realizados em 1989 e 1990, alguns dos quais são 

média de três amostras, enquanto outros são de seis. 

Com relação ao controle avaliado em 

laborat6rio, veriricou-se que, em 1989, este roi de 86,Y. 

contra 92,~% em 1990. Entre os rungicidas, a ericiência 

observada em ambos os anos roi muito semelhante, exceção 

reita ao tratamento com tebuconazole, cuja perrormance 

melhorou, em 1990, em decorrência da substituição da 

rormulação suspensão concentrada pe la de p6 seco, 

proporcionando melhor distribUição do produto sobre as 

sementes. 

Na média dos dois anos, apenas o trirlumizole 

e o rlutriarol erradicaram o in6culo do rungo na semente 

sem, no entanto, direrir dos tratamentos com direnoconazole, 

rembuconazole, carbox1m + procloraz, triadimenol, 1prodione 

+ t1ram, trirlumizole + tioranato met!11co, procloraz e 

mancozeb ; carbendazim, todos com er1ciência acima de 90Y.. 

Os rungicidas menos eric1entes em laborat6rio, com um 

controle abaixo de 70Y., roram o imibenconazole, o carboxlm e 

o tiram. 
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Tabela 14: Controle médio da incidência11 e transmiã,ã021 de~.sorokiniana obtido pelo tratamento de 
sementes de trigo COI fungicidas em 1989 . e 199& • 

Ingrediente ativo 

Difenoconazole 
Fembueonazole 
Carboxim + proeloraz 
Tr iad imenol 
Iprodione + tiram 
Tritlumizole 
Tebueonazole + tiral 
Triflumizole + tiof. metilieo 
Dinieonazole 
Iprodione + earbendazim 
Tebuconazole 
Proeloraz 
Flutriafol 
Carboxim + tiram 
lmibenconazole 

Dose i.a. 
g/100 kg 

30.0 
40,0 
82.5 + 82,5 
40,0 
50,0 + 150,0 
45.0 
5,0 + 21<1,0 

30,0 + 90,0 
6,9 

52,5 + 26,2 
5,0 

50,0 
7,5 

93,7 + 93,7 
3O,0 

ContrQlg .w. 
Incjdpncia 

19B9 1990 Média 

92.6 92.8 92,7 ab 
97.5 97.5 ab 

95,6 95,6 ab 
99,6 96,9 98,2 a 

100,9 97,7 98,8 a 
100.0 100,0 100,0 a 
79,7 79,7 bc 
97,6 100,0 98,8 a 
73,5 73;5 be 

96,7 96,7 ab 
59,3 87,0 73,2 bc 
93,9 92,7 93,3 ab 

100,9 100,0 100,0 a 
78,9 86,3 82,6 bc 

61,8 61,8 c 

Transmissão 
19B9 1990 Média 

109,0 100,0 109,t a 
100,0 100,0 a 

100.0 100,0 a 
100,0 99,3 99,7 ab 
100,0 99,4 99,7 ab 
100,0 98,5 99,3 ab 
99,2 99,2 abe 

10e,0 98,0 99,0 abe 
98,2 98,2 abe 

98,0 98,0 abe 
95,0 100,0 97,5 abe 
97,9 88,8 93,4 abe 
91,2 83,2 87,2 abe 
77,9 95,8 86,9 abe 

81,4 81,4 bcd 
Hancozeb + carbendazia 106,0 + 34,0 91,8 91,8 ab 77,6 77,6 cde 
Carbox i 111 159,0 66,4 66,4 c 56,3 56,3 dI? 
Tiram 140,0 64,5 64,5 c 38,4 38,4 e 

Hédia 86,2 .92,4 87,0 88,8 95,2 89,5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CV (Z> (TUKEY 5%)5/ 10,6 11,1 

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

!~ H~tQdo do papel de filtro com congelamento; 200 (4r.50) ~ementes por 10t~ ~ por tratamento. 
Semeadura em areia; 200 (4x50) s~mentes por lote e por tratamento; avalia~ão realizada aos 21 di-

3/ as (1939) e 25 dias (1990) após a semeadura. 
4/ Semente~ com 23,5%, 42,0Z e 57,0% de incidência por B.sorokiniana. 
5/ Sementes com 27,5%, 43,7% e 63,0% de incidência por B.sorokiniana. .. CV para m~dias transformadas ~e9undo arco seno da raíz de x/100; na tabela sao apr~sentada~ as 

médias originais. 

Entretanto, os dados mais importantes são os 

relativos ao controle da transmissão de B.sorokiniana, cUja 

média é apresentada na última coluna da Tabela 14. 

Observando estes resultados, verifica-se que, em 1989, o 
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controle médio da transmissão foi de 88, 8~, sendo de 95,2~ 

em 1990, fato devido à eliminacão dos tratamentos à base de 

mancozebT carbendazim, carboxim e tiram isoladamente, os 

menos eficientes no ensaio conduzido no primeiro ano. 

comportamento 

tiram, cuja 

Entre os fungicidas, a única alteração de 

verificada ocorreu com a mistura carboxim 

eficiência elevou-se de 77,9~ para 95,8%, 

T 

a 

princípio, devido ao uso de uma amostra mais recente do 

produto. 

Na média dos dois anos, não foram eficientes 

os fungicidas imibenconazole, mancozeb T carbendazim, 

carboxim e tiram. Os dema1s controlaram a passagem do 

fungo ao cole6pt1lo em percentuais de 86,9~ a 100.~, sendo 

o d1fenoconazole, o fembuconazole e o carboxim T procloraz 

os únicos a evitar a transmiss~o de B.soroklnlana. 

Alguns destes ~ungicidas foram avaliados em 

outros trabalhos. Neste sentido, GOULART et alo (1990), 

empregando os fungicidas 1prodione T tiram, triflum1zole T 

t10fanato metílico. triadimenol. tebuconazole e prochloraz. 

erradicaram o in6culo de B.sorokinlana-presente em 19.5~ das 

sementes utilizadas. 

Em 1990. GOULART & PAIVA (1991) utilizaram 

sementes com 29.5~ de infecção. Neste experimento. apenas 

iprodione T tiram apresentou controle total. 

Em outro trabalho, GOULART & PAIVA (1992) 

destacaram o controle de B.soroklnlana proporcionado pelos 
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runglcldas direnoconazole e carboxim + tiram. Entretanto, 

~enhum dos compostos conseguiu el1minar o 1n6culo presente 

na semente. 

Os rungicidas din1conazole, tri rlumizole, 

trlrlumizole + tiOranato metílico. tr1ad1menol,tebuconazole 

e tebUconazole + tiram roram avaliados por MARTINS et aI. 

(1991a e 1991b), sendo que nenhum deles apresentou contrtole 

total. 

Tanto nos trabalhos de GOULART et aI. (1990) 

e GOULART & PAIVA (1991), como nos de MARTINS et aI. (1991a 

e 1991b), a ericiência dos rungicidas avaliados roi inrerior 

a obtida neste trabalho. Fatos como este podem ser 

atribUídos às direrentes metodologias e critérios de 

avaliaç~o utilizados, os quais, consequentemente, geram 

podem gerar direrentes resultados. Por tais motivos, 

torna-se importante a padronização dos parâmetros utilizados 

na avaliaç~o de rungicidas em tratamento de sementes de" 

trigo, para a qual sugere-se a metodologia descrita e 

ut1lizada neste trabalho. 

Em cada experimento, os valores de incidência 

roram divididos pelas taxas de transmissão. obtendo-se 

assim, para cada rungicida. a ericiência relativa entre 

ambos (Tabela 15). Com base nos resultados veriricados no 

teste de papel de filtro. em laborat6rio. tais valores 

poder~o servir para estimar o controle dos fungicidas sobre 

a transmiss~o de B. soroklnla.rJa a campo. 
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Tabela 15: Eficiência relativa entre o controle da incidência e da transmissão de B.sorokiniana pe
lo tratamento de sementes de trigo com fungicida~. 

Ingrediente 
Ativo 

Imibenconazole 
Tebuconazole 
Diniconazole 
Tebuconazole + tiram 
Difenoconazole 
Carbo>:im + proc}oraz 
Carboxim + tiram 
Fellbuconazole 
Iprodione + carbendazim 
Triadimenol 
Iprodione + tiram 
Procloraz 
Triflumizole + tiof. metílico 
Triflulllizole 
Flutriatol 
Carboxill 
Mancozeb + carbendazim 
Tiram 

Média 

Dose i .a. 
g/100kg 

30,0 
5,0 
6,0 
5,0 + 210,0 

39,0 
82,5 + 22,5 
93.7 + 93,7 
40,0 
52,5 + 26,2 
40,0 
50,0 + 150,0 
50,0 
30,0 + 90,0 
45,0 
7,5 

150,0 
106,0 + 34,0 
140,0 

A 

1,14 
1,41 
1,26 
1,13 
1,03 
1,00 
1,09 

1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
0,97 
0,97 
0,79 

Incidência I Iran~IDis~ão 

~11 

Amostras 
B C 

1,28 1,82 
1,62 1,86 
1,36 1,40 
1,26 1,36 
1,07 1,14 
1,05 1,09 
0,95 0,90 

1,00 1,04 
1.00 1,01 
1,00 1,00 
1,04 1,09 
i,03 1,04 
1,00 1,00 
0,94 0,80 
0,85 0,69 
i.aS 0,67 
0,59 0,37 

1,04 1.04 

1!1Jj21 

Amostras 
A B 

1,12 1,1B 

1,09 1.05 
1,00 1,03 

1,01 1.00 
1,00 1,01 
1,00 i,09 
1,00 0,9B 
1,00 1,00 
0,97 0,8B 

1,02 1,02 

c 

1,15 

1,37 
1,04 

1,03 
1,04 
0,77 
0,96 
0,96 
0,65 

1,05 

C~n~ro~~ 
11110 lIDO 

da inc i-
dênc ia 

Média (%) 

1,41 70,9 
1,37 73,0 
1,34 74,6 
1,24 80,6 
1,03 92,6 
1,05 95,2 
1,05 95,2 
1,02 98,0 
i,01 99,0 
1,01 99,0 
1,01 99,0 
1,00 100,0 
1,00 100,0 
0,99 
0,87 
0,85 
0,84 
0,59 

1,14 1,05 

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

~~ Sementes com 23,5%, 42,0% e 57,0% de incidência por B.sorokiniana. 
31 Sementes COI 27,5%, 43,7% e 63,0% de incidência por B.sorokiniana. 

Requerido para controlar a transmissão em 100%. 

Observando-se a rererida tabela, veririca-se 

que a eficiência relativa variou de 0,59 a l,il, tendo-se 

como média geral, 1,05. Isto signirica que o efeito dos 

fungicidas sobre a transmissão de B.sorokinJana foi 5% 

superior ao obtido sobre a incidência. 

Entre os runglcidas, o procloraz e o 

. triflumizole + tioranato metílico apresentaram eficiência 
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relativa igual a 1.0. indicando que o controle exercido por 

estes compostos foi igual tanto em laborat6rio quanto a 

campo. 

carboxim. 

Os fungicidas triflumizole. flutriafol. 

mancozeb + carbendazim e, principalmente, tiram 

que apresentaram relação inferior a 1.0. foram os 

demonstrando serem menos eficientes no controle da 

transmissão do fungo. 

Os demais tratamentos apresentaram eficiência 

relativa variável entre 1,01 e 1.11. ou seja, o controle da 

transmissão pode ser de 1% a 41% superior ao observado no 

teste de papel de filtro em laborat6r10. Entre estes 

fungicidas, o imibenconazole. o tebuconazole. o d1niconazole 

e o tebuconazole + tiram foram os que evidenciaram maior 

amplitUde entre os dois parâmetros. Este fato concorda com 

o que afirmou FORCELINI (1991). qUe sendo melhor absorvidos 

pela plântula. os fungicidas sistêmicos apresentam. 

geralmente. melhor desempenho nos testes realizados in vivo. 

Como observados nos experimentos anteriores. 

o controle in vivo de B.sorokiniana pode ser obtido em 

percentuais de até 100%, ou seja, com os compostos hoje em 

desenvolvimento, pOde-se pensar na erradicação do pat6geno 

da semente. Assim sendo, os fungicidas devem proporcionar 

controle total da transmiss~o. o que somente poderá ser 

obtido por aqueles que apresentarem eficiência relativa 

igualou superior a 1,0. 
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Em acordo com o discutido no parágrafo 

anterior, a Tabela 15, em sua última coluna, apresenta, em 

relaç~o a cada fungicida, o percentual mínimo de controle 

em laborat6rio requerido para, uma vez multiplicado pelo 

fator de eficiência relativa, elevar a eficiência a campo 

até 100Y.. Neste sentido, observa-se que estes valores 

variaram de 70,9Y. a 100,0Y., sendo tanto maiores quanto menor 

for o fator de eficiência relativa. 

Verifica-se, portanto. que através da análise 

da sanidade de sementes tratadas, realizada em laborat6rio, 

tem-se plenas condições de avaliar a eficácia de um 

fungicida em reduzir a transmissão de B.soroklniazla para as 

plàntulas a campo. Desta forma, seria interessante que 

tabelas como esta fossem divulgadas entre os laborat6rios de 

patologia de sementes, pois assim, ter-se-ia um diagn6stico 

completo do problema e uma economia grande, sobretudo de 

tempo. 

Tratando-se de um pat6geno que afeta a 

germinação das sementes, o controle de B.soroklnlazla por 

fungicidas pode resultar em incrementos no percentual de 

emergência das plàntulas a campo (BARROS & SALGADO, 1983; 

BARROS et aI., 1983; LASCA et aI., 198~ e 1986). 

Neste sentido. aproveitando-se as semeaduras 

realizadas para avaliar o controle da transmissão do 

pat6geno, avaliou-se também a emergênCia de plàntulas. Os 

resultados de tais avaliações são apresentados nas Tabelas 



16 e 17. 

Tabela 16: Efeito do controle químico de B.sorokiniana ~obre a emergência!! de plântulas de trigo, 
1989. 

Dose i.a. F'Dl~t:gênt i a m 
Ingrediente ativo g/100kg Ãmostra fi B C Média 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Iprodione t tiram 50,0 t 150,0 89,0 85,2 8e,0 84,8 a 21 

Tebuconazole + tiram 5,0 + 210,0 87,0 83,0 78,0 82,7 ab 
Tr iflullizole 45,0 86,0 83,3 78,0 82,4 ab 
Triflumizole t tiofanato metili 30,0 t 90,0 86,0 81,0 78,6 81,9 ab 
Carboxim + procloraz 82,5 + 22,S 84,6 82,0 76,0 80,9 ab 
Tebuconazole 5,0 82,0 83,0 77,0 80,7 ab 
Triadimenol 40,0 83.0 80.0 78,0 80,3 ab 
Flutr iatol 7,5 84,0 82,0 75,0 80,3 ab 
O i fenoconazol e 30,0 83,0 82,S 75.1 80,2 ab 
Carboxim + tiram 93,7 + 93,7 85,4 82,0 73,0 80,1 ab 
Precloraz 50,0 80,0 82,0 76,6 79,3 ab 
Mancozeb + carbendazim 106,0 + 34,0 84,0 80,0 72,5 78,8 ab 

. Carboxim 150,0 81,0 80,0 72,0 77,7 ab 
Oiniconazole 6,0 8e,0 8e,0 72,0 77,4 ab 
Tiralli 140,0 78,0 79,0 70,0 75,7 b 

Média 83,5 81,7 75,4 80,2 

Testemunha 31 85,0 78,0 66,0 76,3 b 

------------------------------------------------------------------------------
CU (%) (TUKEY 5%)4! 

!~ Em substrato de areia; avaliação realizada aos 21 dias após a semeadura. 
;/ Médias seguidas pela mesma letra sâo iguais entre si. 

5,0 

4/ Sementes com 23,5%, 43,0% e 57% de incidência por B. sorokiníana. 
CU para médias transformadas segundo arco seno da raiz de x/i00;na tabela são apresentadas a~ 
médias originais. 

Em 1989 (Tabela 16). as sementes utilizadas 

apresentavam 23. 5Y.. ~3.0Y. e 57% de incidência. fato que 

determinou percentuais de emergência de 85.0%. 78.0% e 

respectivamente. à testemunha. Com exceção das 
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sementes da amostra A. com menor incidência. a emergência 

dos demaIs :foi aumentada pelo tratamento das sementes. 

resultando em acréscimos de 3.7Y. e 9.1Y.. respectivamente. 

Exceto alguns e:feitos :fitot6xicos 

(atrO:fiamento do cole6ptll0) verI:ficados nos tratamentos 

com dinIconazole e procloraz. nos demais. a emergência 

veri:ficada :foi proporcional ao controle do pat6geno. Na 

média das três amostras porém. apenas a mitura iprodione + 

tiram superou signl:ficativamente a testemunha. 

As amostras B e C. com 13Y. e 57Y. de 

incidência, respectivamente. apresentaram, para a 

testemunha, emergência de 78Y.e66Y., in:feriores portanto. ao 

padrão de 80Y. estabelecido pela legislação brasileira de 

sementes. Quando tratadas. apenas a B elevou a emergência 

ao padrão. demonstrando que o bene:fício do tratamento não se 

aplicou a todas as sementes. 

No exPerimento realizado em 1990 (Tabela 17). 

B. soroklnlana estava presente em 27.5Y.. 13.7Y. e 63,0Y. das 

sementes das amostras A. B e C, respectivamente. Para estas 

sementes. o tratamento proporcionou acréscimos da ordem de 

-1,2% e 6,5%. respectivamente, demonstrando ter sido 

importante apenas na amostra com incidência mais elevada, 

sem, no entanto, elevar a germinação ao nível padrão. 

Nas sementes tratadas com o :fungicida 

:fembuconazole, veri:ficou-se, numericamente, menor emergência 

que a testemunha. fato atribUído à 
.' 

sua :formulação 
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concentrado emulslonável, xltot6xlca a semente. Na média 

do experlmentQ, nenhum xunglclda xoi slgnlxicat1vamente 

superior a testemunha. 

Tabela 17: Efeito do controle químico de B.sorokiniana sobre a emergência1/ de plântulas de trigo, 
1990. 

Dose i .a. Emergência ill 
Ingrediente Ativo g/100kg Amostra fi B C Média 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Difenoconazole 30,0 99,0 92,0 80,0 90,3 a2/ 
Triadimenol 40,0 95,0 94,0 81,0 90,0 a 
Triflumizole + tiof. metílico 30,0 + 90,0 94,0 95,0 81,0 90,0 a 
Iprodione + carbendazim 52,5 + 26,2 95,0 92,0 82,0 89,7 a 
Procloraz 50,0 95,0 94,0 80,0 89,7 a 
Iprodione + tiram 50,0 + 150,0 92,0 93,0 83,0 89,3 a 
Tebuconazole 5,0 94,0 95,0 78,0 89,0 a 
Triflulilizole 7,5 97,0 88,0 a0,0 8a,3 a 
Imibemconazole 30,0 93,0 88,0 82,0 87,7 ab 
Carboxim + tiram 93,7 + 93,7 95,0 86,0 79,0 86,7 ab 
Flutriafol 45,0 91,0 85,0 81,0 85,7 ab 
Felilbuconazole 40,0 81,0 75,0 55,0 70,3 b 

Itéd ia 3/ 93,4 89,8 78,5 87,2 
Testemunha sem fungicida 93,0 91,0 72,0 85,3 ab 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CV (%) (TUKEY 5%)4/ 

~~ [m substrato de areia; avalia~ão realizada aos 25 dias após a semeadura. 
3/ Médias seguidas pela mesma letra são iguais entre si. 

10,4 

4/ Sementes com 27,5%, 43,7Xe 63,0% de incidência de B. sorokiniana. 
CV para médias transformadas segundo arro seno da raiz de x/fie; na tabela ~ão apresentada~ as 
médias originais. 

Novamente neste experimento, as sementes com 

incidência de 63,0%, mesmo quando tratadas, apresentaram 

emergência ~aixo do padrão de 80%, iOO1 cando que, ~ara 

sementes com incidências desta ordem, o tratamento não 
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melhorou a emergência das plàntulas. 

GOULART & PAIVA (1991) veriricaram que, em 

sementes não tratadas, a emergência roi inrerior ao padrão, 

quando sementes com 29,5Y. de incidência por, B.soroklni~la, 

foram utilizadas. Nas amostras tratadas, a emergência roi 

aretada adversamente a partir de uma incidência de 33,5%. 

MARTINS et aI. (1991b), oDservaram aumentos 

de 27Y. a 81Y. na emergência de sementes tratadas com os 

fungicidas diniconazole, diniconazole + clorotalonil e 

triadimenol. Em outro trabalho, (MARTINS et aI., 1991a), 

onde r oram utilizados os fungicidas tebuconazole, 

triadimenol, tiram, anilazina e captam, isoladamente ou em 

misturas, o tratamento de sementes não inrluenciou a 

densidade de plantas. 

OUtros trabalhos realizados por LINE et aI. 

(1973), LINEARES et aI. (1978), BARROS & SALGADO (1983), 

BARROS et aI. (1983) e LASCA et aI. (1985), roi destacado o 

benerício do tratamento de sementes sobre a emergência da 

cultura do trigo. 

Nos trabalhos citados, os aumentos de 

emergência roram signirlcatlvos apenas nos lotes menos 

inrectados, conrirmando os resultados obtidos neste 

experimento e indicando que sementes já debilitadas pelo 

patógeno não são recuperadas pelo tratamento com runglcida. 

Além do mais, ao longo deste trabalho, pode-

se observar ( Tabelas 1, 2, 3, 1, 5, 7, 16 e 17) que a 
/ 
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emergência. da cultura somente roi aretada pelo pat6geno, 

quando a sua incidência na semente ocorreu em percentuais 

pr6ximos 

objetivo 

ou 

do 

superiores a 

tratamento 

50". Conseqüentemente, 

de sementes de trigo 

se o 

rosse 

simplesmente elevar a germinaç~o ao padr~o. todos as 

sementes com incidências inreriores a 50~ não necessitariam 

ser tratadas. 

Analisando. entretanto. a transmiss~o de 

B.sorokinlana, veririca-se que este comportamento é bem 

diferente. Por exemplo. considerando-se uma semente com 50Y. 

de incidência, uma taxa de transmissão ao cole6ptilo de 

71.5~ (Tabela 2) e uma populaç~o de 3.000.000 de plantas por 

analisado 

ter-se-ia a helmintosporiose presente. no' início 

da cultura, em 1.072.500 plantas. Logo, se 

apenas do ponto de vista da melhoria da 

emergência, propiciado pelo tratamento. da semente com 

hectare. 

do ciclo 

fungi cidas, 

tratamento. 

este imenso in6culo inicial não seria alvo do 

Por estas razões, REIS et aI. (1988) e 

FORCELINI (1991) salientam que a melhoria das qualidades 

fisiol6gicas da semente poderá ser conseqüência, mas não o 

objetivo do tratamento de sementes de trigo. 

Diante do exposto, deduz-se que o 

estabelecimento de padrões para o tratamento de sementes de 

trigo não deve considerar o efeito do pat6geno sobre a 

emergência. mas sim o papel epidemiol6giCo do in6culo 
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presente na semente, ainda desconsiderado. 

Neste sentido, METHA (1986) arirma que o 

nível ideal de tolerância seria zero, o que, na prãtica, o 

autor considera muito dirícil ou quase impossível. Por esta 

razão, para o Paraná, a incidência tolerada de B.sorokJnJana 

na semente roi estabelecida em 20%. Acima deste percentual, 

o tratamento de sementes deve ser realizado. 

Consideradas as taxas de transmissão 

elevadas, observadas neste trabalho, desconsiderar as 

sementes que apresentam incidência inrerior a 20%, é uma 

omissão muito perigosa, race às condições ambientais, 

ravorãveis a ocorrência de epidemias, 

muitas regiões. 

que predominam em 

Por outro lado. a tolerância acima colocada 

estaria anulando todos os benerícios obtidos através da 

rotaçãO de culturas, uma vez que o pat6geno sempre teria 

possibilidade de voltar a área de onde rOi· eliminado pela 

rotação. Esta é uma das razões pelas quais, até pouco tempo 

atrás. recomendava-se um intervalo de três anos entre uma 

sarra e outra de trigo. Tal rato ocorria devido ã 

desconsideração do papel epidemiol6gico do in6culo associado 

a semente, que a c~da novo cultivo introduzia o pat6geno na 

área onde este rora eliminado pela rotação.. Atualmente, 

entretanto, considerando-se que a decompOSição dos restos 

culturais não excede a 15 meses e que, sementes com baixa 

incidência podem ser tratadas com sucesso, o intervalo entre 



102 

um cultivo de trigo e outro pode ser reduzido para um ano 

apenas. 

Também, deve-se cons iderar que 

valeria a pena o desenvolvimento de fungicidas 

de nada 

altamente 

eficientes, visando a erradicação do pat6geno da semente, se 

as sementes com inferior a 2~ nao forem tratadas. 

Salienta-se, mais uma vez, que o tratamento de sementes é 

tanto mais eficaz quanto menor for a incidência do pat6geno 

na semente. 

Pesquisa 

Sul e 

A nível da Comissão Sul Brasileira de 

de Trigo, que envolve os estados do Rio Grande do 

Santa Catar ina, padrOes como este não foram 

esta:belecidos. Acredita-se, no entanto, que, em lotes com 

incidência superior a ~0%, o in6culo do pat6geno 

dificilmente seria erradicado pelo tratamento com fungicida, 

razão pela· qual tais lotes deveriam ser descartados 

(ASSOCIAÇAO DE PRODUTORES DE SEMENTES DO RIO GRANDE DO SUL, 

1988). 

Nas Ta:belas 11 e 13 deste tra:balho, observa

se que alguns fungicidas, hoje comercializados ou em 

desenvolvimento, mostraramm potencial para impedir a trans

missão de B. sorokinlruld, mesmo quando este está presente 

em mais de ~0% das sementes de um lote. Em um primeiro mo-

mento, este fato poderia permitir a ampliação do limite para 

descarte de lotes. Entretanto, considerando-se que, a 

campo, a execução do tratamento de sementes é, muitas vezes, 
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de~iciente, ~esultando em menor e~iciência. a manutenção do 

limite de 10Y. representaria uma margem de segurança no 

controle da transmissão. 

REIS et al. (1988) discutem que o tratamento 

de sementes é tanto mais e~iciente quanto menor ~or a 

incidência de um pat6geno na semente. Para B.soroklnlana, 

os resultados gerados neste trabalho são um exemplo claro 

deste comportamento. Neste sentido, deve-se produzir 

sementes com baixa incidência, para que estas, quando 

tratadas com ~ungicidas e doses e~icientes, não transmitam o 

pat6geno. 
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5. CONCLUSõES 

Na média de nove amostras, com incidência 

entre 6% e 61%, B.sorokinJana roi transmitido ao mesoc6tilo, 

cole6ptilo e plúmula, em taxas de 66,7%, 71,5% e 20,1%, 

respectivamente. 

A transmissão ocorreu entre sete e 21 dias 

ap6s a semeadura. 

A passagem do pat6geno da semente a plantula 

ocorreu por conta do in6culo presente no interior da 

semente. 

Com relação a temperatura, a transmissão ao 

cole6ptilo foi mais acentuada entre 20 e 250 C. enquanto que, 

abaixo desta, a passagem roi maior ao sistema radicular. 

Acima de 25 0 C. veriricou-se maior morte de plàntulas em pré 

e p6s-emergência. 

Apenas a transmissão plúmula roi 

influenciada pela profundidade de semeadura. 

O armazenamento da semente por oito meses não 

não reduziu a transmissão de B.sorokinJalla. 

A taxa de transmissão verificada em solo não 

estéril foi 5,9% inferior a observada em areia. 
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Os fungicidas triadimenol e iprodione + tiram 

evitaram a transmissão de B.Sol~okjnjana em sementes com 

~3,7~ de incidência. Acima deste valor foram eficientes os 

fung1cidas carboxim + prochloraz 

dlfenoconazole (63~). 

A eficiência dos 

(57~). fembuconazole 

fungicidas sobre 

transmissao foi 5~ superior a verificada para a incidência. 

e 

a 

O tratamento de sementes nao resultou em 

aumentos significativos na emergência de plàntulas, nao 

devendo, portanto, ser recomendado com este Objetivo. 
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