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"Quant.a virulência pode a nat.ureza colocar nos 

~it.opat.6genos e quant.a resist.ência pode o 

homem colocar nas plant.as cul ti vadas? Esta é 

uma das mais important.es quest.ões para a 

agricult.ura presente e ~ut.ura ... 

St.akman e Harrar (1957) 



· v. 

AGRADECIMENTOS 

Ã Escola Superior de Agricult.ura "Luiz de Queiróz", 

pela oport.unidade oferecida para realização dest.e curso. 

Ao Prof. Or. José otavio Ment.en. pela chance de 

t.ê-lo como orient.ador, um incent.ivador que apost.a no fut.uro. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolviment.o Cient.ifico e 

Tecnológico (CNPq). pela concessão de bolsa de est.udo. 

Ao ProL Dr. Nat.al Ant.onio Vello. pelas sugest.ê5es e 

i ncent.i vo. 

Ao Or. José Tadashi Yorinori. pela cessão do isolado 

do pat.6geno. 

Aos anjos da guarda Paulo Albuquerque. Júlio Bueno e 

Rosa Maria pelo apoio e compreensão nos moment.os dificeis. 

Aos colegas. professores e funcionários do 

Depart.ament.o de Fit.opat.ologia. pelo agradável convivio. 

Ao povo brasileiro. cujo suor deu-me a chance de 

produzir est.e t.rabalho. 

A t.odos que. de alguma forma. cont.ribuiram para a 

realização dest.e t.rabalho. 



LISTA DE TABELAS 

LI ST A DE FI GURA 

RESUMO 

SUMMARY 

1. INTRODUÇÃO 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

3. MATERIAL E METODOS 

1 NDICE 

3.1. Cul~ivares e cruzamen~os 

· Vl. 

página 

vii i 

ix 

x 

xii 

01 

03 

18 

18 

3.2. Obtenção e manutenção do isolado ............. 19 

3.3. Preparo das plantas para inoculação .......... 19 

3.4. Prepa~o do in6culo ........................... 20 

3.5. Inoculação e instalação dos experimentos..... 21 

3.6. Critérios de avaliação ....................... 22 

3.6.1. Incidência .. 22 

3.6.2 Severidade ... 23 

3.7. Análises estatis~icas e genéticas ............ 23 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Avaliação da resistência da soja a Diaporthe 

phaseoLorum f.sp. meridionaLis 

4.1.1. Avaliação segundo a incidência da doença 

4.1.2. Avaliação segundo a severidade da doença 

28 

28 

28 

30 



4.2. Correlação en~re incidéncla e severidade 

4.3. Herança da resisb?ncia da soja a DtaporthE' 

pllaseoLor"U11l. f. sp. m.eridionaLis . 

4.4. Herdabilidade 

5. CONCLUSesES 

REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

V· . 

35 

38 

39 

40 



· '.li i 1 . 

LISTA DE TABELAS 

Página 

Tabela 1. Descrição de alguns car'acteres botânicos e 
agronômicos dos cultivares de soja utilizados como 
paren'lais e a reação de resistência a Diaporthe 
phaseo1..orum.. f. sp. m..eridionaUs. Piracicaba-SP, 1992. 18 

Tabela 2. Proporç~es fenotipicas (resistentes 
susce'liveis) esperadas em quatro parentais e seis 
cr'uzamentos dialélicos entre eles Ceada cruzamento é 
consti 'lui do pOI' um "bul k" na geração F7) à reação a 
O.p.m .• para 1 a 4 genes. considerando-se genes de 
dominância comple'la. ausência de epis'lasia e 
paren'lais contendo os mesmos genes de resis'lência ... 25 

Tabel a 3. Esquema de anál i se de var i ânci a da i nci dênci a 
de O.p.m. dos genótipos estudados com o desmembramento 
entre parentais. cruzamentos e parentais vs. 
cruzamen'los e as esperanças matemáti cas dos quadrados 
médios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 

Tabela 4. Incidência do cancro da haste em genótipos de 
soja Cparentais e cruzamentos). sob condições de 
inoculação ar'lificial em casa de vegetação. 
Piracicaba-SP. 1992. .................. 28 

Tabela 5. Análise de variância da incidência do cancro da 
haste em gel"lótipos de soja Cmédias transformadas em 
V x + 1. ). com o desmembramento dos genó'lipos. 
Piracicaba-SP 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 

Tabela 6. Médias da severidade de Diaporthe phaseo1..orum.. 
f.sp. m.eridiona1..is. em genótipos de soja Cparentais e 
cl~uzamentos). sob condições de inoculação ar'lificial 
em casa de vegetação. Piracicaba-SP. 1992 .......... 31 

Tabela 7. Análise de variância da severidade do cancr'o da 
haste em gen6ti pos de soj a com o desmembr amen'lo dos 
gen6tipos. Piracicaba-SP. 1992. ...... ...... 33 

Tabela 8. Reação de genó'lipos de soja Cparen'lais e 
cruzamen'los contras'lantes) a O. p. m. Cincidência) e os 

2 
valol~es de X para o caráter governado por 1. 2 e 3 
genes. Piracicaba-SP. 1992. 36 



- .:. >< 

LISTA DE FIGURA 

Página 

Figura 1. Correlação entre os valores de incidli?ncia e 
severidade do cancro da has~e da soja. em gen6~ipos 
de soja (paren~ais e cruzamen~os). sob condiç~es de 
inoculação ar~ificial em casa de vege~ação. 

Pi racicaba-SP. 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 



RESUMO 

· x. 

HERANÇA DA RESISTE:NCIA DA SOJA J-. Diaporthe 

phaseo~or'Urh f. sp. m.eridiona~ is. 

Aulor' : Amaur" i Si vi er o 

Oro i enlador' Prof. Dr. José Otavio M. Menlen 

O canCl'O da hasle da soja, causado por Di apor the 

phaseo~or-Uln f. sp. m.eridiona~is Morgan-Jones CD.p.m.), 

conslitui um sério problema à soja no Brasil desde o seu 

aparecimenlo em 1989. A oblenção de culli vares de soja 

resistentes ao pal6geno exige informações sobre a herança da 

resi stênci a. 

O presenle trabalho foi realizado em condições de 

casa de vegelação e leve como objelivo deleclar a herança da 

resislência da soja a D. p. m.. Todas as avaliações foram 

realizadas nos laborat6rios do Departamenlo de Filopalologia 

da ESALQ/USP, em Pi r aci caba -SP • no per i odo de agoslo/91 à 

dezembro/91. 

Os cultivares usados como parenlais resislenles ao 

palógeno foram IAC-Foscarin-31 e Primavera; os susceti veis 

foram Paraná e Forresl; estes e os cruzamenlos dialélicos 

entre os parentais. sem os recíprocos. f"oram avaliados para 

reação de resislência ao cancro da hasle da soja. 
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Plantas no estádio V1 foram lnc>culadas 

artificialmente através do método do palito de dente 

colonizado com micél io do pat6geno. A avaliação da 

quantidade de doença através da incidência e severidade se 

deu entre 15 e 20 dias após a inoculação. 

Nos cruzamentos entre parentais contrastant.es para 

reação de resistência ao pat6geno (resistente x suscetivel) 

foram observadas proporções fenotipicas de três plantas 

resistentes para uma plant.a suscetivel. Os resultados 

indicaram que a herança da resistência da soja a O.p.m. é 

controlada pOI~ dois genes dominantes. Os cultivares 

IAC-Foscarin-31 e Primavera possuem os dois genes reação de 

resistência ao pat6geno denominados Rdm1Rdm1 e Rdm2Rdm2 e os 

cul ti vares Paraná e Forrest são homozigotos recessi vos para 

ambos os genes. 



INHERITANCE OF RESISTANCE IN SOYBEAN TO 

Diaporthe phaseo~orum f'. sp. meridional. is 

Aulhor Amauri Si viera 

Adviser- Pr·of. Dr' . José Ot.avio M. Menlen 

SUMMARY 

Soybean slem canker. caused by D1.aporth.e phaseoloX'uffi. 

f'. sp. merid1.onal. 1.s Morgan-Janes (D. p. m.). is becoming a 

set'ious disease af soybean crops in Brazil since i'l was 

firs'l repor'led in 1989. Basic infarma'lian aboul disease 

resislance inherilance are needed 'lo ob'lain pa'lhogen 

resislanl. culli vars. 

Two resis'lan'l paren'ls (I AC-Foscar i n-3i and 

Primavera). 'l ..... o suscep'lible parenls (Paraná and Forres'l). 

and six diallel crosses in 'lhe F7 genera'lion ...... ere 'lesled 'lo 

'lhe disease reac'lion. 

This work 

condi 'li ons in order 'lo 

carried oul 

iden'lify 

under 

soybean 

greenhouse 

resis'lance 

i nher i 'lance 'lo D. p. m.. The 'loolhpi ck melhod was used 'lo 

inocula'le seedlings al Vi slage. Fifleen lo 20 days afler 

inoculalion. lhe disease ""as evalualed by incidence and 

severily. 



· xiii. 

In t...he crosses among cont...rast...ant... parent...s for 

resist...ence react...ion t...o pat...hogen Cresist...ant... vs. suscept...ible) 

it... ""as observed a phenot...ipic rat...io at... 3:1 Cresist...ant... 

suscepti bl e pl ant...s) . The resul t...s showed t...hat the soybean 

resist...ance inherit...ance t...o D.p.m. is cont...roled by t...wo 

domi nant...s genes. I AC-Foscar i n-31 and Primavera have t...wo 

r'esi st...ance genes t...o t...he pat...hogen C Rdm1 Rdm1 and Rdm2Rdm2). 

Paraná and For r est... are homozygot...ic recessi ve for t...he t.wo 

genes. 



1. INTRODUÇÃO 

A cult.ura de soja [Gl.ycine m.a.x CL.) Merrill J é uma 

das mais i mport.ant.es na economia brasileira, lendo 

apl'esent.ado na sa:fra de 1987/88 uma área est.imada superior 

a 10 milhões de heclares. Grande parle do óleo extraido dos 

grãos é consumido inlernament.e, sendo exporlados o :farelo e 

part.e dos grãos. A export.ação de derivados de soja da sa:fra 

1987/88 represent.ou um ingresso de divisas da ordem de 3.5 
',"-, 

bilhões de dólares ao pais CEMBRAPA.1988). 

A expansão da área cul ti vaàa no Brasil lrouxe junlo 

o crescent.e problema de doenças. em número e severidade. 

Exislem aproximadament.e 35 doenças de import.ância econ6mica 

que a:fet.am a cult.ura. O cancro da hast.e da soja. causado por 

Diaporthe phaseol.or~ :f. sp. meridional. is Morgan-Jones 

(anamor:fo Phomopsis phaseol. i :f. sp. meridional.is 

Morgan-Jones3 é uma das pot.encial ment.e mais imporlant.es na 

alual idade. 
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Est-e pat-ógeno foi encont-rado no Br asi 1 na safr a 

1989/~0. no Est-ado do Paraná. provocando graves prejuizos em 

lavouras at.acadas. demonst-r ando boa adapt-ação às condi ções 

brasileiras; at-ualment-e encont-ra-se em t-odas as áreas 

produt-oras de soja do pais. podendo-se const-it-uir. em cert-os 

casos. num fat-or 1 i nu t-ant-e à sua produção. O agent-e causal 

do cancro da hast-e da soja provoca cancros nas hast-es e em 

ramos 1 at.el~ ai s. mat-ando as plant.as pr·emat-urament-e. 

proporcionando redução de produt-ividade de at-é 100% em 

cul t-i vares mais suscet.i veis. 

Admit-indo-se que a ut-ilização de cul t-i vares 

resist-ent.es é o mét.odo mais racional e econômico de 

cont.rolar est.a doença. e considerando a escassez de est-udos 

envol ven.do a genét.ica da resist.ência da soja ao cancro da 

hast-e, procurou-se. no present.e t.rabalho: Ca) avaliar a 

eficiência do mét-odo de inoculação at.ravés do palit-o em casa 

de veget-ação na di ser i mi nação de gen6t-ipos. para a 

resist.ência a D. p. m. ; Cb) comparar os erit-érios de 

incidência e severidade para quant.ificação da doença; Cc) 

det.ect.ar a herança da resist.ência da soja a D.p.m .. Trat-a-se 

de um est.udo inédit.o para o caso do cancro da hast-e da soja 

que ocorre no Brasil e de imprescindivel import-ância como 

suport-e a programas de melhorament.o em soja visando a 

resist.ência à doença. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

As mais import.ant.es doenças da soja [Gl.ycine m.ax 

eL.) Merrill) causadas por' espécies de fungos do complexo 

Di apor the/Phomopsis são: a quei ma da haste e da vagem. a 

podridão de sementes e o cancro da haste da soja 

C PLOPER • 1989) . 

A quei ma da haste e da vagem é causada pelo fungo 

Diaporthe phaseol.oX''Urfl. CCke. )Ell. vaI". sojae C Lehman)Wehm. 

[f'ase anam6rfica Phomopsis sojae Lehman). Esta doença ocorre 

em todas as regiões produtoras de soja do mundo. sendo 

tipicamente de final de ciclo e aumenta em severidade quando 

ocorrem chuvas no moment.o da colheita da soja 

CSINCLAIR.1989) . 

A podridão de sementes é causada por diversas 

espécies do gênero Phomopsis. Existe muita confusão na 

detecção e classificação dest.as espécies~ recentemente. 

estudos mico16gicos envolvendo a caracterização deste gênero 

resultaram na designação de Phom.opsis phaseol. i e Phom.opsis 

l.on.etcol.l.a como duas entidades fÚngicas distintas associadas 

à podridão de sementes de soja. As formas anam6rf'icas dos 

f'ungos causadores da quei ma da haste e da vagem e do cancro 

da haste da soja também causam podridão em sementes de soja 

C HOBBS & PHI LLI PS. 1985; MORGAN - J ONES. 1989; PLOPER. 1989) . A 
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podridão de sementes causada por Phomopsis spp. é uma doença 

típica de final de ciclo~ é mais severa quando ocorrem 

chuvas na colheita e está distribuida por todas partes do 

mundo onde se cul ti va soj a (SI NCLAI R. 1989) . 

A terceira doença do complexo Di..aporthe/Phomopsis é 

o cancro da haste da soja. ATHOW & CALDWELL (1954) 

apresentaram 

baseados em 

a posição taxon6mica inicial do patógeno. 

revisão 

tl'abalhos 

canCl'O da 

de WELCH 

r- eal i zada por Wehmeyer em 1933 e nos 

& GI LMAN ( 1 948) . O agente causal do 

soja foi designado como Diaporthe haste 

phaseo~orurrL (Cke. 

Fi el d) Wehmeyer. 

doce. 

da 

& Ell. )Sacc. varo batatatis 

como sendo patogênico à soja 

(Harter & 

e à batata 

WELCH & GILMAN (1948). analizando linhagens de 

Diaporthe phaseo~orum var. sojae em soja. demonstraram que 

as 1 i nhagens pr oveni entes de per i téci os do ti po cespi toso 

eram homotálicas. enquanto que as originadas de peritécios 

individuais eram heterotálicas e os sintomas provocados 

pelas linhagens. quando inoculadas em soja. eram distintos. 

Assim. os autores reconheceram duas formas distintas e 

propuseram os seguintes trinomiais: Diaporthe phaseol.orum 

vaI'. sojae para a forma heterotálica e Diaporthe phaseo~orum. 

var. batatat is para a forma homotá""lica. agentes do cancro da 

haste da soja e da batata doce. respectivamente. 

ATHOW & CALDWELL (1954) fizeram um estudo 

comparati vo entre linhagens de Diaporthe phaseol.orum vaI'. 

batatat is da batata doce com as da soja e demonstraram 

diferenças consistentes quanto a morfologia. características 

cul turais e patogenicidade entre os isolados. Assim, os 

autores estabeleceram o trinomial Diaporthe phaseol.orum. vaI'. 

caul.ivora Athow & Caldwell (1954) para os isolados da soja e 

Diaporthe phaseol.orum vaI'. batatatis para os da batata. 
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elevando o agen~e causal cancro da has~e da soja a nivel de 

variedade separada da ba~a~a. A~é en~ão, o cancro da has~e 

da soja era considerado como um sin~oma de queima da has~e e 

da vagem. 

A separação das variedades Diaporthe phaseoLorum 

var. C a 1.1 1. i 'lIOra e vaI'. so jae f'oi consi der ada i nvál i da, poi s 

mu~an~es da vaI' . ca1.11.ivorQ:, produzidos em labora~6rio, 

reproduziram os mesmos sin~omas da vaI'. sojae CTHREINEN e~ 

alii.1959). WHlTEHEAD (1966), descrevendo o agen~e causal do 

cancro da has~e do cornichão [Lotus corntc1.1Lat1.1s CL.)) e o 

cancl'o da has~e da so)a. concorda com a propos~a de THREINEN 

e~ ali i C1 959). 

O cancro da has~e da soja, induzido por Diaporthe 

phaseoLor1.1ffi. vaI'. C a 1.1 L ivora. loi um sério problema no nor~e 

dos Es~ados Unidos no inicio dos anos 50; nos úl~imos anos 

prejudicou sensivelmen~e a produção de soja do sul daquele 

pais CPLOPER.19a9). O avanço drás~ico da doença para novas 

regiões dos Es~ados Unidos e. mais recen~emen~e. para ou~ras 

par~es do mundo. susci~ou novos ~rabalhos envolvendo a 

~axonomia dos f'ungos associados ao complexo 

Diaporthe/Phomopsis que ocorrem na soja. 

MORGAN-JONES (1 9a9) propós mudanças si gni f'i ca~i vas 

na classif'icaçw dos pa~6genos da soja associados ao 

complexo Diaporthe/Phomopsis. Após avaliação da grande 

variabilidade na morf'ologia. f'isiologia e nas relações 

pa~6geno-hospedeiro. o au~or considerou insa~isf'a~6ria a 

classif'icação das en~idades lúngicas ao nivel de variedade. 

Assim, as f'ormas originalmen~e denominadas vaI'. ca1.11. ivora e 

sojae passam ao 1'1.1. vel lorma especial ca1.11. ivora e sojae. O 

mesmo au~or reconheceu. den~ro de Diaporthe phaseol.or1.1ffi.. 

~rês en~idades f'úngicas dis~in~as pa~ogênicas à soja: I. sp. 

sojae. como pa~6geno causador da queima da has~e e da vagem; 
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~. sp. caulivora. como pa~6geno causador do cancro da has~e 

da soja no nor~e dos EUA; e f. sp. meridionalis. como 

pa~6geno causador do cancro da has~e da soja no sul dos EUA. 

An~eriormen~e à es~a nova propos~a. a maioria dos 

au~ores referiam-se ao cancro da has~e da soja do sul dos 

EUA como "sou~hern s~em canker' li e ao cancro da has~e da soja 

do nor~e dos EUA como nor~hern s~em canker", ambos 

provocados por Diaporthe phaseolorum. varo caulivora CHOBBS & 

PHILLIPS,1ge5; KEELING,1gee). 

Di versos es~udos ~êm revelado diferenças relevan~es 

en~re o pa~6geno causador do cancro da has~e da soja do sul 

e do nor~e dos EUA (KULIK.19S4; BACKMAN e~ alii.1ge5b; HOBBS 

& PHILLIPS, 1ge5; KEELING, 1988a; PLOPER,1ge9). KEELING 

(1geea) demons~rou que a dis~ribuição regional de Diaporthe 

ph.aseolorv.m. f. sp. ca'l.1l ivora é expli cada por di ~erenças 

marcan~es na pa~ogenicidade e t-empera~ura de cresciment-o "in 

vi~ro" dos isolados. Es~udos comparando a influência da 

~emperat-ura no crescimen~o da colonia e na pat-ogenicidade de 

isolados das duas regiões (nort-e e sul dos EUA), revelaram 

que o cresciment-o "in vi ~ro" dos isolados do nor~e foi 

inibido à 30°C, enquant-o que os do sul man~iveram a mesma 

t-axa de crescimen~o; os isolados do nor~e mos~raram-se 

... ê' ;> • à'" ... de ~OoC , apa",og nl.COS i:I. sOJa ",emper'a .... ura ~ enquan~o os do 

sul man~i veram a pat-'ogenicidade. 

McGEE & BIDDLE (1ge7), es~udando as carac~eris~icas 

mico16gicas dos isolados do cancro da has~e da soja do sul e 

do nor~e dos EUA. observaram que os isolados do nor~e 

apresen~aram micélio branco. clamidosporos com es~romas 

circulares (1 a 2 mm de diâmet-ro) dis~ribuidos ao acaso na 

col oni a e nunca f'undi dos • enquan~o que os i sol ados do sul 

apreser~aram micélio branco. clanudosporos cas~anhos que 

inferem cor cas~anha à colonia. es~romas regulares (2 a 10 

mm de diâme~ro) e ocasionalmen~e fundidos. 
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Os peritécios do cancro da haste da soja do norte 

dos EUA são pretos. globosos e têm agrupamento cespitoso em 

número de 2 a 12 por gr upo~ os per i téci os dos i sol ados do 

cancro da haste da soja do sul são pretos e globosos e 

encontr am-se arranjados i ndi vi duamente C SI ~KLAI R .1989). Os 

isolados do fungo. encontrados no norte dos EUA. 

apresentaram peritécios com bico curto. menor diâmetro e 

ausência da fase Phomopsis. enquanto que os isolados do sul 

apresentaram peritécios alongados e retos e os picnidios da 

rase PhorT'!opsis com conidios do t.ipo alfa CKULIK.1984). 

HOBBS & PHI LLI PS C 1 985) • obser vando si ntomas de 

cancro da haste da soja no campo. encontraram lesões maiores 

associ adas ao cancr o da haste da soJ a do sul e .... meJjler~es aos 

isolados do norte; observaram também dflerehças nas 

caractel'isticas cul turais e na taxa de crescimento "in 

vitro" entre os isolados. além de perfeita correlação deste 

parâmetro com o tamanho das lesões. 

A tr ansmi ssão, vi a semente. ào· fungo causador dO. 

cancro da haste da sO~~j:*do norte dos EUA ocorre com maior 

f'requência do que o do sul. No norte. Irequentemente. são 

observados niveis de 30 a 60% do f'ungo nas sementes, 

enquant..o que no sul não uI tr apassa 5% (KMETZ et aI i i .1978) . 

Segundo McGEE & BIDDLE (1987) e MORGAN-JONES (1989), a 

patogenicidade dos isolados causadores de cancro da haste da 

soja encontrados no sul dos EUA é maior se comparada com os 

isolados do norte. 

Todas as dif'erenças descri tas entre os isolados do 

sul e do norte do cancro da haste da soja serviram de 

subsidias à MORGAN-JONES (1989) para propor a separação dos 

i sol ados ao ni vel taxon6mi co de f'orma especi aI. vi sto que se 

tratam de entidades f'úngicas distintas. 
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o cancro da haste da soja foi relatado como sendo 

un~ séria doença da soja na década de 50 na região norte dos 

EUA e em Ontário, Canadá. A doença foi diminuindo de 

importância a medida que os cul ti vares susceti veis foram 

substuidos por cul ti vares resistentes CBACKMAN et 

alii.19S5b). As primeiras observações do cancro da haste da 

soja na região sul dos EUA foram feitas em 1973, no Estado 

de Mississipi, e em apenas 10 anos atingiu toda a região 

sudoeste americana produtora de soja. A doença foi também 

relatada, causando sérios prejuizos à 

C SI NeLAI K • 1989; BACKMAN et aI i i, 1985b). 

soia na Iuq_oslávia - / 

As perdas ocasionadas com o cancro da haste da soja 

na l~egião sul dos EUA, em 1983, fOl'am estimad.as .~m 37 

milhões de dólares; variedades susceti veis ao patógeno fOl'am 

praticamente destruidas pela doença. atingindo produções de 

até 100 kg/ha de grãos. A severidade da doença obrigou os 

produtores de soja a substit,uir rapidam@!nte os cultivares E 

f'orçou a adoção de novas práticas agronómicas CBACKMAN et 

alii.19S5a; BACKMAN et alii.19S5b). 

No Brasil. o cancro da haste da soja foi constatado. 

pela primeira vez. no municipio de Ponta Grossa-PR. em 

f'evel'eiro de 1989 e foi encontrado na safra 1989/90 em todas 

as áreas produtoras de soja do pais. O f'ungo causador do 

cancro da haste da soja no Brasil é o mesmo que causa cancro 

da hast,e da soja no sul dos EUA. atualmente identificado 

como Diaporthe phaseo~orti~ f'. SP. meridionalis Morgan-Jones 

(forma anam6rfica: Phomopsts phaseol i f. sp. meridional is 

Morgan-JonesJ. o patógeno apresentou boa adaptação às 

condições brasileiras. demonstrando ser agressivo em 

temperatura elevada CYORINORI.1990). 
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Na safra 1989/90 milhares de hect.ares de soja foram 

afet.ados pelo cancro da hasLe da soja no Brasil. provocando 

reduçêSes de rendiment.o enLre 50 a 80~~ em cul t.i vares 

susceLlveis e em locais onde as condiçêSes climáLicas 

f'avoreceram a doença. A enLrada dest.e patógeno no pais 

constit.ui uma séria ameaça à sojiculLura nacional 

C YORI NORI .1990) . 

O cancro da haste da soja, que ocorre no Brasil, é 

causado por um fungo com duas fases de distintas: (a) fase 

teliomórfica, denominada Di.aporthe phaseol.oT"urrt f'. sp. 

m.eridioncdis. que ocorre no final do ciclo da cultura. 

caracterizada pela produção de ascosporos em peritécios; Cb) 

fase anamórfica, denominada Phomopsis phaseol.i. f', sp. 

meridionai.is, caracterizada pela produção de conidios em 

picnidios. 

Os sintomas da doença no campo se caracterizam pelo 

aparecimento de estrias ou pontuaçêSes negras à casLanho 

claras, que surgem enLre 15 a 20 dias após a infecção; a 

partir dai progridem para manchas elipticas ou alongadas com 

centro negro à casLanho e margens claras, podendo aLingir 

alguns centimetros de comprimento, O aspecto da mancha, 

nesta fase, é Lipico de um cancro, que dá o nome à doença. 

Isto pode ser visto enLre 50 a 80 dias após a infecção, Os 

sintomas da doença ocorrem, frequentemente. nos enLre-nós, 

nós, ramos, peciolos e na medula das planLas. O aLaque do 

patógeno pode provocar a morLe parcial ou LotaI das plantas 

afetadas. O escurecimento da medula e o aparecimenLo de 

plantas com folhas do Lipo "carijó" Cáreas verdes 

entremeadas com áreas amareI adas) são si nLomas que podem 

auxiliar no diagnóstico da doença CYORINORI,1990). 
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o desenvol vi menta da doença no campo depende de 

diversos fatores como: (a) potencial de in6culo. Cb) estádio 

da cultura. Cc) suscetibilidade do cultivar e Cd) condições 

climáticas favoráveis para a doença. Um dos aspectos mais 

importantes na epidemiologia do cancro da haste da soja é o 

longo periodo de infecção, onde o pat6geno está associado à 

planta e não se obser'vam sintomas da doença (RUPE,1989). 

SNITTH & BACKMAN (1989), estudando a epidemiologia do 

cancro da haste da soja, demonstraram que o estádio V6 é o 

mais propicio para se avaliar a doença no campo e que a 

maior intensidade de doença foi alcançada quando as plan~as 

í~or am i nocul adas no estági o V3, entr e 21 e 24 di as após a 

semeadura. As infecções que ocorreram logo ap6s a emergência 

das plântulas resultaram em maior intensidade de doença, 

enquanto que aquelas que ocorreram nos estádios vegetativos 

finais não reproduziram sintomas da doença. 

O ambiente exerce grande influência no 

desenvol vimento do cancro da haste da soja no campo e na 

reação de resistência dos cultivares (BACKMAN et 

alii,19S5b). No entanto, RUPE (1989) afirmou que a forma com 

que os elementos climáticos atuam sobre a doença precisa ser 

melhor elucidada. DAMICONE et alii (1987) conduziram 

di versos estudos vi sando detectar a i nf 1 uênci a da umi dade 

relativa do ar na incidênc1a e severidade do cancro da haste 

da soja e observaram que a maior quantidade de doença foi 

obtida quando as plantas inoculadas permaneceram entre 48 e 

96 hor as em aI ta umi dade r el a ti va cont1 nua e depoi s com 

ciclos aI ter nados continuo/desconti nuo de umidade relati va 

dentro da casa de vegetação. 

O fungo causador do cancro da haste da soja 

sobrevive de um ano para outro em restos de cultura 

infectada e em sementes armazenadas~ pode ser disseminado a 

longas di stânci as por sementes, vei cul os e máqui nas e a 
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curlas distâncias pelo venlo e àgua (BACKMAN et alii.1985b; 

ROTHROCK et al i i .1988; YORI NORI, 1990). 

Outros falores afetam a quanti dade de doença no 

campo. SMI TH et al i i ( 1 986) obser var am que a sever i dade do 

cancro da haste da soja foi aumentada em plantas que 

sofreram estresse hidrico ou ataque por insetos e 

nemat6ides. R HOTON (1989) obser vou mai or i ntensi dade de 

cancr'o da haste da soja em plantas cultivadas em solos 

deficientes em pot.ássio. 

A avaliação da resist.ência da soja ao agente do 

cancro da haste em um grande numero de mat.eriais. dentro de 

um programa de melhoramento, exige a adoção de mét.odos de 

inoculação artificial e avaliação rápidos e eficient.es 

C ALLEN.19a9) . Um método de inoculação artificial ideal deve 

ser confiável. seguro e demonstrar boa correlação com as 

infecções nat.urais da doença que ocorrem no campo. 

A principal desvant.agem de se avaliar a resistência 

de gen6t.i pos a ni vel de campo é que a doença pode não 

ocorrer num det.erminado ano por f'al t.a de condições 

climát.icas favoráveis. Uma alt.ernat.iva seria a inoculação do 

pat.6geno no campo; no entant.o. esta vi a é. mui t.as vezes, 

pouco prática e t.rabalhosa. 

Os mét.odos de inoculação de plant.as adultas de soja 

com suspensão de esporos ou injeção de micélio na haste da 

plant.a são técnicas promissoras para avaliação da reação de 

resist.ência cancro da hasle. No ent.ant.o. o mét.odo da 

inserção nas planlas do palilo de dent.e com micélio t.em sido 

bast.ante difundido ullimamenle CKEELING.19a2; ALLEN.19a9). 

O mét.odo de inoculação com o uso palilo foi usado no 

sislema soja versus cancro da hast.e. pela primeira vez. por 

CRALL (1962). A eficiência do mét.odo foi comprovada 



12 

post-eJ'iorment-e por diversos aut-ores (FROSHEISER.1957~ 

KEELI NG. 1 982 ; \Ir'ENDEL & ALLEN .1986; WEAVER et al i i • 1988 ~ 

YORINORI.1990). KEELING (1982) relat-ou que a ut-ilização do 

mét-odo do palit-o de dent-e colonizado com micélio do pat-6geno 

reduziu o t-empo de avaliação da reação de resist-ência dos 

gen6t-ipos ao cancro da hast-e da soja e economizou trabalho e 

espaço no campo. 

Em f'it-opat-ologià. a adoção de t-écnicas de inoculação 

art-if'icial. em condiç~es cont-roladas, é limit-ada pelo f'at-o 

de que, nem sempre, as respost-as obt-idas correlacionam-se 

com as reaç~es em condiç~es nat-urais de inf'ecção. No caso 

especif'ico da inoculação do agent-e causal do cancro da hast-e 

da soj a com o uso do pal i t-o col oni zado pelo pat-6geno. não 

exist-e est-e problema. KEELING (1982), WEAVER et- alii (1988) 

e YORINORI (1990) demonst-raram haver boa correlação ent-re os 

resul t-ados obt-idos no campo e em casa de veget-ação, de 

plant-as inoculadas art-if'icialment-e com o pat-6geno e plant-as 

inf'ect-adas nat-uralment-e. 

O cont-role do cancro da hast-e da soja pode ser f'eit-o 

at-ravés de diversos mét-odos: cult-ural. quimico. biológico e 

genét-ico. No ent-ant-o o uso de cul t-i vares resist-ent-es ao 

pa~6geno é cit-ado como sendo o mais ef'icient-e no combat-e à 

doença. al ém de ser r aci onal e económi co ao agr i cul t.or . O 

cancro da hast.e da soja. na região nort-e" dos EUA. f'oi 

pr a~i camen~E;' el i roi nado pel a si mpl es subst-i t.ui ção dos 

cultivares suscet-iveis por resist-ent.es CWEAVER et- alii.1984; 

BACKMAN et. a111. 1985a; ALLEN,1989). 

Uma ampla variedade de respost.as de resist.ência de 

ger'l6t-i pos de soj a ao agent.e causal do cancr o da hast.e t-em 

si do obser vada C SHOKES et- aI i i. 1984; BERGGREN et- aI i i • 

1985; HARVILLE et alii. 1986; PHILLIPS & RAYMER. 1987; 

YORI NORI .1990) . 



WEAVER et alii (1988) avaliaram 41 cult-ivares de 

sOJa da regi ão sul dos EUA. dos grupos de mat.ur·ação V ao 

VIII. para reação ao cancro da hast.e. Os cult.ivares foram 

a vaI i ados por doi s anos no campo e encont.r ar am-se n1 vei s 

desde alt.a suscet.ibilidade at.é alt.a resist.ência. PHILLIPS & 

RAYMER (1987) t.est.aram 532 linhagens de soja para reação ao 

cancro da hast.e da soja que ocorre no sul dos EUA e 

obser var am que 33~~ er am resist.ent.es ao pa t-6geno, 

suscet.1veis das linhagens apr esent.ar· am reações 

int.ermediárias de r·esist.ência. HARVILLE el alii (1986). 

lrabalhal'ldo na mesma linha com 32 cul li vares de soja dos 

grupos de mat.uração V ao VIII. deleclaram reações dislintas 

para resislência ao cancro da haste da soja em todos os 

grupos de mat-uração est.udados. 

No Brasil. os principais cultivares de soja foram 

teslados. no campo e em casa de vegetação. para reação a 

Diaporthe phaseoLorum. f. sp. m.eridionaLis Dos 137 

cultivares testados, 33 foram resistentes ao patÓgeno, 36 

moderadamente resistentes, 17 moderadamente suscet1 veis. 39 

suscet1 vei s e 11 aI t.amente suscet1 vei s. A quanti dade de 

doença foi medida através do índice de il'lfecção (IF). que é 

uma associação entr·e a incidência e a severidade da doença 

C YORI NORI ,i 990). 

A suscelibilidade da soja aocancro da haste é 

diretamente proporcional à t.axa de cresciment.o do pat.Ógeno 

sobre a planla CDUNLAEVY.1956). LALITHA et. alii (1989) 

relataram que exist.e correlação positiva enlre a quant.idade 

de toxinas produzidas pelo pat.ógeno e a ext.ensão da lesão na 

planta. Por outro lado. PLOETZ & SHOKES (1987) afirmaram que 

a resist.ência em soja ao cancro da hast.e é expressada após a 

infecção do pat6geno na planta e que os mecanismos de 

resistência da plant.a à doença ocorrem apÓs o hospedeiro ser 

infectado. Cul ti vares de soja resistenles à doença t.ambém 
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são lnfeclados pelo fungo; no enlan~o. os sinlomas não 

pl' ogr idem. 

presenles 

a1 i i , 1 989) . 

devi do à mecani smos 

nas p1 anlas ( PLOETZ 

O uso da loxina 

de 

el 

do 

reslsl.éncia 

a1ii .1986; 

fungo. como 

bioquimicos 

LALITHA el 

mélodo de 

ao cancro da 

a1 i i (1989) 

delecção da reação de resisl.ência das p1anlas 

hasle. não parece ser pl'omi ssor". LALI THA et 

observaram que planlas suscel.iveis ao cancro da hasl.e, 

quando i nocu1 adas somenle com a l.oxi na do palógeno. não 

reproduziram sinlomas da doença. 

Vários aulores a1erlaram para a grande variabilidade 

exisl.enl.e enlre diferenles isolados do fungo causador do 

cancro da hasl.e da soja. KEELING (1985a), l.raba1hando com 29 

isolados do fungo somenl.e da região sul dos EUA. 

caracl.erizou dez palól.ipos disl.inl.os usando seis genól.ipos 

diferenl.es (Kingwa. Tracy- M. Arksoy, Cenl.ennial. S-100, e 

J77-339). HIGLEY & TACHIBANA (1987), l.rabalhando com 

isolados do fungo colel.ados no sul e norl.e dos EUA. 

observaram que seis culli vares f"oram resisl.enl.es aos 

i sol ados do sul e suscel.i vei s aos i sol ados do nor l.e; ,oul.r os 

l.rês cull.ivares foram suscel.iveis a l.odos os isolados. Os 

aul.ores denominaram de raça 1 os isolados do norl.e e raça 2 

os isolados do sul. A especialização fisiológica (raça) 

denl.ro de Diaporthe phaseoLorv.rrt foi pouco esl.udada e não é 

acei la pOI' 

pal.ógeno 

mui l.os aulores. dada a 

e a diversidade 

resislência/suscelibilidade dos 

( KEELI NG. 1 985b) . 

gr ande var i abi 1 i dade do 

de resposl.as de 

cu1livares à doença 

MORGAN-JONES (1989) afirmou que alla variabilidade 

apresenl.ada por lsolados do fungo causador do cancro da 

hasle da soja. além de oulros fal.ores. pode esl.ar ligada à 

agent..es ci t..opl as mát.. i cos. possi vel ment..e rel aci onados com o 

RNA (fit..a dupla) do fungo. Fat..ores como diferenças nas t..axas 

de cresciment..o "in vi t..ro" e pat..ogenicidade podem ser 

explicados por esl.a t..eoria. 
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t.. ai ta var- i abi 1 i dade do patógeno tem sér i as 

i mpl i caçêSes na epi demi 01 ogi a da doença e pode defi ni r- a 

dUl'abilidade de um cultivar- no campo, ALLEN (1989) afir-mou 

que, no sistema Diaporthe phaseo~orum f. sp, meridioncLis e 

a soja. o tempo de vida útil dos cultivares pode ser cur-to 

devido ao aparecimento de novas "raças" do pat6geno no 

campo, resultado da pressão de seleção exercida sobre o 

fungo, quando se introduz um cultivar resistente. PLOETZ et 

alii (1986) não concordam com ALLEN (1989), pois, ressaltam 

que cultivares resistentes são igualmente infectados pelo 

pat6geno, mas não apresentam sintomas da doença. Assi m, o 

plantio de cultivares resistentes ao patógeno não deve 

selecionar novos patótipos, 

O f'ato do cancro da haste da soja ter se tornado uma 

séria ameaça à cultura da soja em diversos paises, fez 

crescer o número de trabalhos envolvendo a identificação de 

cultivares resistentes ao pat6geno, O conhecimento da base 

genética 

relação 

e a her ança dos 

planta-patógeno 

f'atores 

é de 

genéti cos envol vi dos na 

ao vital impor tânci a 

f'itomelhorista na obtenção de cultivares resistentes à uma 

determinada doença (PEREIRA et alii.1986). 

A base genética relacionada à resistência da soja ao 

agente causal do cancro da haste foi descrita. pela primeira 

vez, por KILEN & HARTWIG (1986). O cultival' Tracy-M 

(resistente) e a linhagen J77-339 (suscetivel) foram usadas 

como parentais e a herança foi quantificada nas progênies 

F2 e F3 dos cruzamentos; foi observada segregação f'enotipica 

de 16 pl antas r esi stentes uma pl anta susceti vel em F2 e 

sete resi stentes oi to segregantes uma susceti vel nas 

progênies F3. Os resultados indicaram que a resistência da 

soja ao cancro da haste é governada 

dominantes encontrados no cultivar Tracy-M, 

por dois genes 
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Mais 'larde. KILEH & HARTWIG (1987). 'lrabalhando com 

o mesmo ma'lerial gen~'lico. confirmaram a exis'lência de dois 

genes dominan'les no cul 'li var Tracy-M con'lrolando a 

resis'lência da soja ao cancro da has'le e os denominaram de 

Rdc1 e Rdc2 Cresis'lência à Diaporthe phaseoLorum varo 

cauLivora 1 e 2). 

WENDEL 8, ALLEN C 1986) conf i r mar am os 'lr abal hos de 

KI LEN 8, HART\Ir'1 G C 1 985) . Avaliando 'lodos os possiveis 

cruzamen'los en'lre os paren'lais Tracy-M. Bay, Bragg e 377-339 

para reação de resis'lência ao agen'le causal do cancro da 

has'le da soj a chegaram às seguin'les conclusões: Ca) o 

cul'livar Tracy-M possui dois genes dominan'les de resis'lência 

ao cancro da has'le da soja CDpc1Dpc1 e Dpc2Dpc2); Cb) o 

cul 'li var Bay apresent.a um gene domi nan'le de resi s'lênci a 

comple'la 

cauL ivora 

denominado 

1 ')· - , Cc) o 

resi s'lênci a, porém. 

Dpc1 C Di..aporthe phaseo Lorum varo 

cul 'li var Bragg apresen'la um gene de 

de dominância parcial ao pat.6geno. 

denomi nado Dpc2 e C d) a 1 i nhagem 377-339 é homozi go'la 

recessiva para os dois genes de resis'lência ao pa'l6geno. 

o fat.o de poucos fa'lores gené'licos es'larem 

envolvidos na resist.ência da soja ao cancro da has'le 

assegur a aI 'la herdabi I i dade do car á'ler dos paren'lai s aos 

descenden'les. WEAVER et. alii (1988) de'lec'laram 

herdabilidades en'lre 92 e 96~~ em linhagens de soja em 'les'les 

de campo para reação ao cancro da has'le. na região sul dos 

EUA. 

Ou'lros sis'len~s gené'licos podem es'lar envolvidos na 

resis'lência da soja ao cancro da has'le. além des'le conhecido 

na cul'livar Tracy-M. \Ir'EAVER e'l ali1 (1988) afirmaram que o 

cul 'li val' Cen'lenni aI t.êm apresen'lado um cert.a 'lol erânc1 a à 

doença no campo e aler'lou que es'le mecanismo pode ser 
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expl or ado nos pr ogr amas de mel hor amen'lo. BACKMAN et al i i 

C 19a5b) recomendam o emprego do cul 'li var Cen'lennial em 

proje'los de melhoramen'lo. pelo fat,o des'le apresen'lar 

r esi st,ênci a a 'lodo o compl exo de nema'lói des que a'laca a 

cul'lur'a da soja. 

O mel hor amen'lo vi sando a i ncor por ação de genes de 

resis'lência ao cancro da has'le da soja. em cul'livares 

susce'llveis ao pa'l6geno, pode ser feit,o em curt,o espaço de 

t,empo com a u'li 1 i zação de pequenas popul ações de pl an'las • 

pois. a resis'lência é con'lrolada por um pequeno número de 

genes CALLEN.19a9). Os cul'livares americanos CNS. Tracy-M e 

Cen'lennial são referências impor'lan'les para os programas de 

melhorament,o em soja visando a incorporação de fa'lol'es de 

resis'lência CKEELING,19a5b). Programas de melhorament,o em 

soja visando resis'lência ao cancro da has'le podem ser 

conduzidos a'll'avés dos mé'lodos do "pedigree", "pedigree" 

modificado e re'lrocl'uzamen'lo. sendo es'le úl'limo a via mais 

rápida para se ob'Ler cul 'li vares resis'len'Les CBACKMAN e'l 

alii. 19a5a; ALLEN.19S9). 
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3. MATERIAL E M~TODOS 

o present,e t,rabalho foi realizado nos laborat,órios e 

casa de veget,ação do Depart,ament,o de Fit-opat,ologia da Escola 

Super i Ol~ de Agr i c ul t-ur a li Lui z de Quei r óz ti da Uni ver si dade de 

São Paulo. em Pil~acicaba. SP. durant,e o al")O de 1991. 

3.1. Cult-ivares e cruzament,os 

Foram ut,ilizados como parent,ais os cult,ivares de soja 

IAC-Foscarin-31. Primavera. Paraná e For-rest, pert,encent,es à 

Col eção de Gel~ mopl asma do Set-or de Genét,i ca Apl i cada às 

Espécies Aut,6gamas do Inst-it-ut,o de Genét,ica da Escola 

Superior de Agricult,ura "Luiz de Queir6z" da Universidade de 

São Paulo. A descrição de al guns car act,eres bot,âni cos a 

agron6mi cos. bem como a reação de resi st,ênci a a Di apor th.e 

ph.aseolorum f. sp. ffieridionalis CD.p.m.) de cada cult,ivar de 

soja encont-ram-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição de alguns car'act,eres bot,ânicos e 
agl~01'l6micos dos cul t,i vares de soja ut,ilizados como 
pal~ent-ais e a reação a Diaporth.e phaseol.or'lH'h f sp. 
meridional. is. Piracicaba-SP. 1992. 

CULTXVAR 

XAC-FOSCARIN 

PRXMAVERA 

PARANÁ 

FORREST 

1 

REGISTRO CXCL0
1 

CÔR DA 

N~ ESALQ (DXAS) FLÔR 

102 194 BRANCA 

290 120 ROXA 

106 190 BRANCA 

54 122 BRANCA 

C6R DA C6R DO REAÇAO A 
2 

PUBESC. HILO D. p.m. 

CXNZA CREME RESXSTENTE 

CXNZA PR~O RESXSTENTE 

CXNZA CREME SUSCETíVEL 
MARRON PR~TO SUSCETíVEL 

2 
NÚMERO DE DXAS P ARA A M A T URXDA D E; C O NFORME YORXN O RI (199Oi. 
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Ju~lamen~e com os parenlals foram les~adcs. para a 

}' eação de r esi s lénc i a a D. p. m., os segui n"les Cf uzamen"los 

dialélicos sem reciprocos: I AC-Foscarin-31 X Paraná CUSP 

90.001), Primavera X Paraná CUS? 90.002), Pararlá Y. Forres"l 

(90.003), IAC-Foscarin-31 X Primavera CUS? 90.004), 

IAC-Foscarin-31 X Forresl CUSP 90.005) e Forres~ X Primavera 

CUSP 90.006). Os seis cruzamenlos dialélicos, cada um deles 

cons"li"luido por um "bulk" na geração F7, nãc sofreram 

seleção ar"lificlal para nenhum caráter. sendo cul~ivados de 

F2 a F6 na ausência do pa"lógeno. 

As semenles dos cullivares e dos cruzament-os foram 

cedidas pelo Se"lor de Gené"lica Aplicada às Espécies 

Aulógamas da ESALQ/USP, por' i n"ler médi o do pr of essor Dl' . 

Nalal A. Vello do Deparlamenlo de Genélica da ESALQ. 

3.2. Obtenção e manu"lenção do isolado 

O isolado de D.p.m. ulilizado foi provenienle de 

planlas de soja do cullivar Davis, fornecido pelo 

pesquisador Dl'. José Tadashi Yorinori do Cenlro Nacional de 

Pesquisa de Soja da Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuária, situado em Londrina-PR. O isolado. segundo o 

pesqui sador, f'oi o que apresenlou mai ar pa"logeni ci dade à 

soja denlre os diversos isolados leslados. 

O isolado foi manlido a"lravés de 

sucessi vas em meio de cul lura composlo de 

"lransferências 

balala-dexlrose 

-agar CBDA) 

lrabalhos. 

de onde foi retirado para execução dos 

3.3. Preparo das plan"las para inoculação 

As planlas 

cultivadas em vasos 

de 

de 

soja a 

al umínio 

serem inoculadas 

com capacidade 

foram 

de 2,0 

lilros. O subslralo para o desenvolvimenlo das planlas foi 
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uma ml st-ur 2 homogenelzada de solo argiloso penelrado, 

esterco de curral cur1..ido e peneirado e areia grossa nó 

proporção de 3 1,5: 1. respect-ivament-e. Após a mis1..ura o 

subs1..rat-o foi est-erilizado em au1..oclave a 120°C por duas 

horas e utilizado após 15 dias. Os vasos com as plantas 

foram man1..idos em casa de vegetação recebendo irrigação 

diária. 

Em cada vaso f'oram dis1..ribuidas aproximadamen1..e 12 

semen1..es de soj a e. an1..es do momento da i nocul ação. foi 

feit.o um desbaste deixando-se 5 plan1..as por vaso, subme1..idas 

pos1..eriormente à inoculação. 

3.4. Preparo do inóculo 

o inóculo u1..ilizado nes1..e t-rabalho foi produzido 

em paI i 1..os de den1..e col oni zados com mi cél i o do fungo, 

segundo 1..écnica descri1..a por KEELING (1982). modificada por 

YORINORI (1991). Os palit.os de den1..e comuns foram cort.ados 

com t.esoura apropriada à um quart.o do t.amanho normal e 

afinados, visando diminuir o dano mecânico às plant.as no 

moment.o da inoculação. Em seguida os palitos foram fervidos 

em água dest.ilada por 30 minut.os, com três t.rocas sucessivas 

de água visando a eliminação de possiveis agen1..es t.óxicos às 

plant.as ou algum inibidor fúngico. An1..es de serem colocados 

em con1..a1..o com o micélio do fungo. 

aut.oclavados à 120°C por 20 minu1..os. 

os paI} 1..os foram 

O micélio do f"ungo foi repicado da cul1..ura mat.riz 

em t.ubo para placa de Pet.ri con1..endo BDA; após 4 dias de 

incubação a 24 - 26°C no escuro, foram 1..ransferidos 5 a 6 
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dlscos de micélio medindo 5 mm de diãme~ro para ou~ra placa 

de Petri com BDA. Os pali~os a serem colonizados pelo fungo 

foram colocados nesta mesma placa na posição ver~ical com a 

pon~a afinada ex~erna ao meio de cultura em número de 50 a 

60 por placa. Após 4 dias de incubação sob as mesmas 

condições anteriores os palitos estavam prontos para o uso. 

3.5. Inoculação e instalação dos experimen~os 

A técnica de inoculação usada foi uma adaptação do 

método do palito de dente colonizado com micélio do fungo, 

descrito pOl~ KEELING (1982). As plantas foram inoculadas no 

estádio Vl (COSTA & MARCHEZAN, 1989), cerca de 10 dias após 

a semeadura. através da inserção direla do palilo com 

micélio do pat6geno à 1 cm abaixo do cotilédone da planta. 

As inoculações foram realizadas sempre ao final da tarde. 

As planlas. após a inoculação. f'oram mantidas em 

câmaras com umidade relativa pr'óxima à 100%. Cada câmara 

consli tui u-se de uma armação medindo 40 x 55 x 45 em. 

revestida com filme plástico transparente. com capacidade de 

comportar 6 vasos. A umidade relativa na câmara foi regulada 

através de irl~igação continua dos vasos e colocação de 

serragem de madeira no seU interior que também sofria 

irrigação. As plantas foram mantidas na câmara úmida por 72 

horas quando. então, foram colocadas em bancadas na casa de 

vegetação até a data da aval i ação; repeti u-se este 

procedimento para as quatro inoculações que ocorreram à cada 

sete dias. 
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Os exper~ment.os en, c as.;:, de veget.ação foram 

realizados ent.re agost.o e novembro de 1991. A t.emperat.ura no 

int.erior da casa de veget.ação no periodo oscilou ent.re 

m1nima de 15C.'C e máxima de 38°C, em curt.os peT'iodos de 

t.empo. A t.empeT'at.uT'a elevou-se sensivelment.e no peT'iodo que 

coincidiu com as duas últ.imas T'epet.içe5es (inoculação à 

avaliação) ~ nest.e peT'iodo regist.raram-se em média 244 hOT'as 

com t.emperat.U1'as acima de 24°C, enquant.o que nos periodos 

das duas primeiras repet.içe5es foram regist.radas. em média, 

145 horas de t.empeT'at.ura acima de 24°C. A umidade relat.iva 

do aI' dent.l'o da casa de veget.ação variou ent.re 35 e 90~'~. 

o delineament.o experi ment.al f"oi de blocos ao, 

acaso, com 10 t.T' at.ament.os C 4 paT'ent.ai s e 5 cruzament.os) e 

quat.ro repeliçe5es. Em cada lralamento (genótipo) f'oT'am 

i nocul adas 100 pl antas. di vi di das em 4 repeti çe5es de 25 

plantas. Em cada repetição f"oram inoculadas, no total, 250 

pl antas, r espei t.ando-se o i nt.erval o de sete di as ent.T' e uma 

repetição e a seguinte. 

A pT'imeira inoculação f"oi T'ealizada em 27 de 

set.embT'o de 1991; a segunda em 04 de outubro; a teT'ceira em 

11 de outubT'o e a última inoculação em 18 de outubro. A 

semeadura f" oi realizada 10 dias antes da data de cada 

inoculação. O prepaT'o do inóculo f"oi iniciado 8 dias antes 

da data de cada inoculação, f"azendo-se coincidi T' o 

desenvolvimento da planta com a disponibilidade de inóculo. 

3.5. Critérios de avaliação 

3.6.1. Incidência 

A incidência da doença f"oi medida através da 

contagem do número de plantas mOT't.as ou mUT'chas e posterior 

t.ransf"ormação em porcentagem. A avaliação da incidência f"oi 

l'ealizada aos 17 dias após a inoculação nas três primeiras 

repetiçe5es e aos 15 dias na últ.ima repetição. 
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3.6.2. Severidade 

A avaliação da severidade do cancro da has~e 

da soja foi fei~a seguindo uma escala de no~as propos~a por 

WEA VER e~ ai i i (1988). compos~a de no~as que vaI'" i am de 1 a 

5, descri~as a seguir: 1 = ausência de sln~omas; 2 = manchas 

em ~or no do f er i men~o; 3 = 1 esão < 5 mm de ex~ensão; 4 = 

lesão ent-re 5 e 20 mm de ext-ensão ou plan~as murchas e 5 = 
lesão> 20 mm de e~ensão ou plan~as mor~as. 

A avaliação da severidade do cancro da has~e 

nas plantas inoculadas foi f'ei ~a através de abertura das 

hast-es das pl an~as na ai tura do pon~o de i nserção dos 

pai i tos; medi u-se a extensão dã 1 esão interna 

(escurecimento) causado pela ação do pa~ógeno na medula da 

pl anta e, em segui da, foi at-r i bui da no~a segundo a escal a 

anteriormente descri~a. 

realizada 

A avaliação da 

decorridos 20 dias 

severidade da doença foi 

da i nocul ação nas duas 

primeiras repetições; aos 17 dias na ~erceira e aos 15 dias 

na quart-a repetição. As duas últimas avaliações foram 

realizadas simultaneament-e com a avaliação da incidência da 

doença. 

3.7. Análises estat-isticas e gené~icas 

As análises estatísticas foram realizadas segundo 

o delineamento experimental de blocos ao acaso, com dados de 

incidência e de severidade coletados nos experiment-os. 

Os valores de incidência (porcen~agem de plantas 

mortas/murchas) foram transformados segundo a fórmula Vx T i 

onde x representa a porcent-agem de plantas mortas/murchas. 

par a ser em submet.i dos à anál i se de vaI'" i ânci a. 
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Os valores de severidade da doença foram obLidos 

aLravés das noLas individuais de cada planLa segundo a 

escala dE> notas dE> WEAVER et alii (1988). Em cada repet.ição 

(25 plant.as). f'oi determinado o número de plant.as com cada 

uma das 5 not.as (1 a 5). A severidade f'oi a média ponderada 

calculada at.ravés da mulLiplicação do número de plant.as com 

cada noLa pela respecLiva not.a. dividido por 25 CLoLal de 

plant.as inoculadas). A severidade do cancro da hasLe exibida 

em cada traLamenLo Cgen6Lipo) f'oi a média ari LméLica dos 

valores das quatro repetições. Os dados dE> incidência e 

severidade f'oram submeLidos às análises de variância com a 

f'inalidade de se verificar dif'erenças enLre a resisLência a 

D. p. m. dos gen6tipos estudados. As médias f'oram comparadas 

entre si pelo t.esLe de Tukey. ao nivel de signif'icânc~a de 5 

E> 1 % (GOMES.1990). ME>di u-se Lambém a correlação enLre 

incidência e severidade, calculando-se o coeficienLe de 

correlação (r) e a equação da curva de regressão linear que 

melhor se ajusLou aos dados da interrelação. 

O teste do qui -quadrado (X
2

) f'oi aplicado com a 

f'inalidade 

dialélicos 

de 

para 

avaliar a 

a reação 

segregação dos cruzamenLos 

de resisLência a D.p.m. 

(incidência) e, consequenLemenLe. estimar o número de genes 

envolvidos na resistência da soja ao cancro da hast.e (STEEL 

& TORRI E • 1 980) . 

As proporções f'enoLipicas (planLas resisLent.es 

plantas suscetiveis) esperadas dos gen6Lipos esLudados 

quanto a resi stênci a a D. p. m. encontram-se na Tabela 2, 

sendo cada cruzamenLo consLi Luido por um "bulk" na geração 

F7. consideraram-se 1 a 4 genes de dominância compleLa, com 

ausência de episLasia. envolvidos na herança da resisLência 

ao cancro da haste. 
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Tabela 2. Proporções fenoLipicas CresisLenles : susceliveis) 
espel'adas em quaLro parenLais e seis cruzamenLos 
dial€olicos enlre eles Ceada cruzamenLo é consLiLuido por 
um "bul k lO na geração F7) à reação a D. p. m., para 1 a 4 
genes, consi der ando-se genes de domi nânci a compl ela e 
ausênci a de epi sLasi a e p.arent~.ai s cont endo os mesmos 
genes de resistência. 

OENÓTIPO 1 OENE 2 OENES 3 GENES " GENES 

* I AC -FOSCARIN-31 (RI 1 :0 1: o 1:0 1 :0 

PRIMAVERA (R) 1: o 1 :0 1: o 1 :0 

FORREST { SI O: 1 O: 1 O: 1 O: 1 

PARANÁ (S) O: 1 O: 1 O: 1 O: 1 

IAC ){ PRI (R ){ RI 1: O 1 :0 1 :0 1: O 

IAC ){ FOR (R ){ S> 1: 1 3: 1 7:1 1!i: 1 

IAC X PAR (R ){ S> 1: 1 3: 1 7:1 1!i: 1 

PRI ){ FOR (R X S) 1: 1 3: 1 7:1 1!i: 1 

PRI ){ PAR (R ){ SI 1: 1 3:1 7:1 1!i: 1 

FOR ){ PAR {S ){ Si O: 1 O: 1 O: 1 O: 1 

* PLANTAS RESISTENTES PLANTAS SUSCETtVEIS. 

Foram realizadas análises de variância dos dados 

de incidência severidade com o desmembramento dos 

genóLipos avaliados em parenLais, cruzamenLos e parenLais 

vs. cruzamentos; desLa forma, obtiveram-se os elemenLos 

sobre a avaliação do compor LamenLo dos parenLais e 

cl~uzamentos no tocante à reação de resisLência a D. p. m. e 

para a es"timaLiva da herdabilidade. 

O coeficienLe de herdabilidade. no senLido amplo. 

cal cul ado com base nas médi as de i nci dênci a da doença dos 

genóLipos l.esLados. foi obLido aLravés dos componentes de 

variância descritos no esquema mostrado na Tabela 3. 
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Tabel a 3. Esquema de anál i se de var i ânci a da i nci dênci a de 
D.p.m. dos genótipos estudados com o desmembramento entre 
par'entai s. cruzamentos e par'entai s vs. cruzamentos e as 
esperanças mat.emáticas dos quadrados médios. 

F. V. O. L. 0.. 

OENÓTIPOS (O-i} 

PARENTAIS (P-i} 

CRUZAMENTOS {C-i} 

PAR. VS. CRUZ i 

BLOCOS (B-i} 

RESÍDUO (B-i } (0-1) 

TOTAL (BO-i} 

M. 

o. 
6 

o. 

Q 

o. 

o. 
2 

o. 
i 

'5 

" 
3 

E(O. M. > 

2 2 
o + B o 

2 
o 

o 

o coeficient.e de herdabilidade C!1.2) foi calculado 

di vi di ndo-se a var i ânci a 

fenot.ipica 
2 

(O' ). 
F 

conforme 

genot.ipica 

F'ALCONER 

( 2., 
o ~ 

G 

(1981) ; 

peüa variância 

as variâncias 

foram esti madas através dos el ement.os descri t.os na Tabela 3 

e obt.idas da seguint.e forma: 

= 

A 

2 
o = o 

A 

2 o Cf 
F = 

Q 

Cf 
o 

2 

2 
Cf 

F 

" B 

2 
+ 

o 

Q 
i 

2 o. 
Cf " = 
B B 

onde: h
2 = herdabilidade no sentido amplo. com base nas 

médias dos cruzamentos em B 

variância genot.ipica; o 
F 

2 = 
blocos (repet.ições); 

variância fenot.ipica; 

variância experimental (residual). 

2 
Cf 

o 
2 

Cf 

= 
= 



A variância genolipica foi considerada ser de 

nalureza alealória, devido envolver as médias de lodos os 

cruzamenlos dialélicos. Desla forma. a eslimaliva obt.ida 

para a herdabilidade represenla uma herdabilidade média da 

população formada pelos seis cruzamenlos. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Avaliação da resist-ência da soja a Diaporthe 

phaseoLoT"w», f. sp. meridionaL is 

4.1.1 Avaliação segundo a incidência da doença 

Na Tabela 4 são apresen'lados os dados originais da 

incidência do cancro da has'le da soja dos paren'lais e 

pr'ogênies dos cruzament-os 'lest-ados para reação de 

resist-ência a Diaporthe phaseoLortim f. sp. meridionaLis. 

Tabela 4. Incidência do cancro da hast-e da soja em gen6t-ipos 
de soja Cparen'lais e cruzamen'los) 'lest-ados sob condições 
de inoculação art-ificial em casa de veget-ação. 
Piracicaba-SP. 1992. 

OENÓTIPOS INCID~NCIA 
2 

REAÇÃO AO 
3 

PATÓOENO I II III IV M~DIA 

1 
IAC -FOSCARIN-31 (R> 00 12 00 08 05 d 

PRIMAVERA (R> 08 12 00 04 06 d 

PARANÁ (S> P2 80 56 44 68 a. 

FORREST (S) 100 100 88 80 P2 a 

IAC x PAR (RxS> 40 24 12 12 22 b 

PRI x PAR (RxS> 40 36 28 16 30 b c 

PAR x FOR (SxS> 84 88 72 56 76 a 

IAC x PR I (RxR> 24 12 00 00 OP d 

IAC x FOR (RxS> 40 16 16 20 29 b c 

PRI x FOR (RxS> 24 24 20 12 20 c d 

1 
R = Resistente; S = Susceti.vel. Conf orme YORINORI,(1P90>' 

% de pLantas mortas/mur'chas. 
3 

M<'dias seguidas da mesma 

2 

Letra nào di.ferem entre si. peLO 

Tukey a. 5% de proba.bi.li da.de . (CV = 12,74%>' 



29 

Os resul~ados apresen~ados na Tabela 4 confirmaram 

a reação de resis~ência a Diaporthe phaseol.orum. f. sp. 

meridional.is dos cul~ivares IAC-Foscarin-31 e Primavera. 

utilizados como paren~ais resis~entes. bem como a reação de 

susce~ibidade dos cul~ivares Paraná e Forres~. usados como 

paren~ais susce~iveis ao pa~6geno. conforme relatado por 

YORINORI (1990). 

O cri~ério de avaliação da doença segundo a 

incidência. com o uso do pali~o de den~e colonizado com o 

patógeno. conseguiu discriminar a reação de resis~ência ao 

cancro da hast.e da soja do cruzamen~o IAC Foscarin-31 

CIAC) x PrimaveraCPRI) [R x RJ; a reação de susce~ibilidade 

no cruzamen~o Paraná CPAR) x Forrest CFOR) [S x S] e reações 

in~ermediárias de resis~ência nos cruzamen~os IAC x PAR 

CRxSO; PRI x PAR CRxSJ; IAC x FOR CRxSJ e PRI x FOR CRxSO. 

A i nci dênci a do cancr o da has~e da soj a nos 

ma~el'iais ~es~ados foi menor nas duas úl~imas repe~ições do 

experimen~o; es~e fa~o pode ser explicado. provavelmente. 

por um aumento considerável da temperatura na casa de 

vegetação neste periodo. que pode ter in~erferido no 

crescimento mais rápido das plantas e na redução do 

desenvolvimen~o do pa~ógeno. 

A avaliação da quantidade de doença segundo o 

critério da incidência do cancro da haste em soja se mostrou 

eficiente. simples e objeti va para detectar a resistência 

dos genótipos testados. 

A redução do número de dias para avaliação da 

incidência da doença de 17 para 15 dias após a inoculação. 

não interferiu na resposta de reação de resistência dos 

genótipos t..estados. O encur~amen~o do tempo para avaliação 

da resistência de genótipos é desejável. principalmente em 

programas de melhoramento onde um grande número de linhagens 

precisam serem testadas rapidamen"le. O "lempo para avaliação 

da reação de resis"lência foi consideravelmen"le reduzido em 
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comparação àqueles utilizados por KEELING (1982) e KILEN & 

HARTWIG (1987), de 30 e 40 dias, respeclivamenle. 

A Tabela 5 moslra o quadro de análise de variância 

com o desmembramenlo dos genólipos em parenlais, cruzamenlos 

e parenlais vs. cruzamenlos. das médias lransformadas da 

incidência do cancro da hasle. 

Tabela 5. Análise de variância da incidência do cancro da 
hasle em genótipos de soja (média lransformada em Vx + ~) 
com desmembramenlo dos genólipos. Piracicaba-SP, 1992. 

FONTE DE VARIAÇÃO O. L. S Q. Q. M. 

•• OENÓTIPO O~ 56.508 6.278 •• 
PARENTAIS 09 99.528 ~2.842 •• 

CRUZAMENTOS 05 ~ 7,286 9,457 •• 
PAR. v.s " CRUZ. O!! O, 6~3 5,29~ 

BLOCOS 09 4.654 

RESíDUO 27 3.573 0.132 

•• Si.gTli.fi.canci.a. dos QM pel.o test.e F a. 196 de pr"oba.bi.l.i.da.de. 

A análise da variância da incidência da doença com 

desmembramenlo dos gen6lipos moslrou que enlre os 

cruzamenlos leslados houve diferenças de resposlas para a 

reação de resislência a D. p. m., com base no comporlamenlo 

médio dos parenlais. e que exislem cruzamenlos com maior 

probabilidade de gerar 

resislência ao palógeno 

descendenles com bom nivel de 

4.1.2 Avaliação segundo a severidade da doença 

Na Tabela ô são apresenlados os valores da 

severidade do cancro da 

Cparenlais e cruzamenlos). 

hasle dos gen6lipos leslados 
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Tabela, Ô. Médias ponderadas da severidade de 
ph.aseoLorum. f. sp. mer-idionaU.s em genótipos 
testados sob condiç~es de inoculação artificial 
de vegetação. Piracicaba-SP, 1992. 

Diaporthe 
de soja, 

em casa 

OENÓTIPO REPETIÇÃO Mt:I>IA 

I 11 111 V 

J. 
1 AC-FOSCARIN-3J. ( R> J.,79 2.28 J.,62 J.,76 J. .85 c 

PRIMAVERA (R> J.,66 1.66 1.55 1,52 1 ,59 c 

PARANÁ. (S> 4-.3J. 4-,31 4-,14- 4-,00 4- ,19 a 

FORREST ( S) 4-,31 4-,31 4-,28 4-,i7 4- ,27 a 

IAC x PAR (R X S) 3,14- 2,5!j 2,07 2,62 2,59 b 

PRI x PAR (R X S> 3. i7 2,97 2,62 2,93 2,92 b 

PAR x FOR (S X S) 4-.3i 4-,3i "',21 4-,03 4- , 22 a 

IAC x PRI (R X R) 2.24- 2,07 1,69 i,69 1,92 c 

IAC x FOR (R X S} 2,76 2,72 2.48 2,52 2,62 b 

PRI X FOR (R X S} 2,97 2.52 2.94- 2,55 2,59 b 

1 
Médi..as segui..da.s pel.o. mesrna. l.&1.r'Q. nao di.. f er-ern ent.r-e St pel.o 

t.est.& de Tuk&y o. 596 de pr-oba.bi.li.dade. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6. 

:foi possivel separar os gen6tipos em 3 classes distintas 

para reação de resistência a D.p.m. Os genótipos 

IAC-Foscarin-31. Primavera e o cruzamento IAC-Foscarin-31 x 

Primavera :foram resistentes ao pat6geno; os genótipos 

Paraná. Forrest e o cruzamento Paraná x Forrest foram 

suscetiveis ao patógeno e os cruzamentos IAC x PAR. PRI x 

PAR. IAC x FOR e PRI x FOR apresentaram reação intermediária 

de resistência ao patógeno. 

De maneira análoga à incidência, observou-se 

também uma redução na severidade do cancro da haste nas duas 

últimas repetições do experimento. provavelmente devido ao 

aumento da temperatura na casa de vegetação no periodo. 

A avaliação da intensidade de doença segundo o 

critério da severidade. seguindo a escala de notas sugerida 
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por WEAVER et alii (1988) • mostrou-se eficiente na 

di scr i mi nação dos gen6t.i pos de soja t.est.ados ~ no ent.ant.o. 

est.e método exige maior t.empo do avaliador para abert.ura das 

plant.as e medição da lesãc' int.erna do cancro. Out.ro fat.or 

que deve ser considerado no emprego dest.e mét.odo refere-se 

ao fat.o de que nem sempre o t.amanho da lesão int.erna da 

medula provocada pela ação do pat.6geno corresponde ao 

desenvolviment.o do fungo. que pode ser mais rest-rit.o. 

KEELING (1988b) sugere que a necrose est.á relacionada com a 

pr-odução de uma fit.ot.oxina na interação plant.a-pat.ógeno e 

que a ext.ensão da necrose no int.erior da hast.e (medula) pode 

não represent.ar o cresciment.o real do fungo na plant.a. 

O espaço de t.empo ent.re a inoculação e a avaliação 

da sever i dade das pl ant.as i nocul adas f-oi de 20 di as nas 

duas primeiras avaliações e de 17 e 15 dias nas duas últ.imas 

avaliações. A mudança no periodo não influiu na respost.a de 

reação de resist.ência a D. p. m.. Assim. decorridos 15 dias 

das inocul ação. foi possi vel avaliar-se os gen6t.ipos para 

reação ao cancro da hast.e da soja. Est.e dado é rel evant.e 

poi s • di mi nui o t.empo de aval i ação de gen6t.i pos • que é um 

fat.or desejável em programas de melhorament.o. Out.ros 

aut.ores. t.rabalhando em casa de veget.ação, cit.aram a 

necessidade de 30 a 40 dias para se avaliar a resist.ência de 

gen6t.ipos ao cancro da hast.e CKEELING.1982; WEAVER et. 

al i i • 1988) . 

A Tabela 7 most.ra o quadro de análise de variância 

da severidade do cancro da hast.e apresent.adas pelos 

gen6t.ipos de soja t.est.ados e o desmembrament.o dos gen6t.ipos 

em parent.ais, cruzament.os e parent.ais vs. cruzament.os. 
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Tabela 7. Análise de variância da sever'idade do cancro da 
hast,e em 
gen6t,ipos. 

genót,i pos de soj a com 
Piracicaba-SP, 1992. 

o desmembrament,o 

FONTE DE VARIAÇAO O.L. S. a. a. M. 

•• OENÓTIPO 09 37,090 4,211 •• PARENTAIS 03 2!5.217 8,40!5 •• 

CRUZAMENTOS 0!5 11 ,611 2,322 •• 

PARENT. vs. CRUZ. 01 0.262 0,262 

BLOCOS 03 

RES:tDUO 27 0,779 0,028 

•• Sí.gní.fi.cdnci.a dos aM PEtl.o tEtstEt F o. 1% de- proba.bi.lí.da.dEt. 

dos 

A análise da variância da severidade com o 

desmembrament,o dos gen6t,ipos most,rou que houve diferenças 

para a reação de resist,ência a D.p.m. ent,re os cruzament,os 

em relação ao comport,ament,o dos parent,ais, e que exist,em 

cruzamen-Los melhores para a reação de resist,ência ao 

pa-L6geno. Nes-Le caso a escolha de um cruzament,o pelo 

melhoris-La pode ser ol'ien-Lada de maneira mais racional. 

4.2. Correlação ent,re incidência e sevel'idade 

Os dados originais de incidência do cancro da hast,e 

dos gen6-Lipos -Les-Lados foram correlacionados com os dados de 

sever idade. A correlação en-Lre os dois crit,érios de 

avaliação da quant,idade de doença foi fei-La mediant,e 

regressão linear simples. A Figura 1 mos-Lra, graficamen-Le, 

os valores correlacionados. a equação da severidade em 

função da incidência e o valor do coeficien-Le de correlação 

(r). 
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Figura 1. Correlação entre os dados de incidência e 
severidade do cancro da haste. em genótipos de soja. 
testados sob condições de inoculação artif"icial em casa 
de vegetação. Piracicaba-SP. 
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Houve boa correlação en~re os dados de incidência 

e severidade da doença Cr = 0497). As variáveis são 

in~erdependen~es. ou seja. à medida que ocorre um aumen~o na 

incidência da doença observa-se ~ambém um aumen~o na 

severidade. Uma vez que os dados de incidência e severidade 

da doença apresen~aram al ~o ni vel de correlação, a opção 

pelo cri~ério da incidência é mais lógico. pois, é seguro, 

dire~o, mais l'ápido e ~ão eficien~e quan~o o cri~ério da 

sever idade. 

o método de i nocul ação usando o paI i to de dente 

colonizado com micélio do patógeno foi eficiente na 

discriminação dos materiais com relação à reação a D. p. m. 

tan~o para incidênia como para severidade. Tal fato é 

importante. considerando-se a boa correlação en~re o mé~odo 

do pali to e a respos~a dos cul ti vares ao ni vel de campo. 

como relataram WEAVER e~ alii (1988). 

4.3. Herança de resistência da soja a Diaporthe 

phaseolorum f. sp. meridionalis 

A herança da resistência da soja a D.p.m. foi 

detectada através dos dados de incidência do cancro da haste 

nos cruzamentos con~ras~antes quanto à reação ao pat6geno. A 

Tabela 8 mostra a reação de resistência suscetibilidade 

dos parentais e cruzamentos contrastantes de soja a D.p.m. e 

os valores de X2 dos cruzamentos para 1. 2 e 3 genes de 

resistência. 
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Tabela 8. Reação a D.p.m. de genólipos de soja Cparenlais e 
cruzamenlos conlraslanles) (incidência] e os valores de 
X

2 para a caraclerislica governada por 1, 2 e 3 genes. 
Piracicaba-SP, 1992. 

1 

OENÓTIPO REAÇAO A DOENÇA VALOR (X
2

) 

RESIST. SUSCET. .1 OENE 2 OENES 3 GENES 

2 
IAC -FOSCARIN 31 9!5 0!5 

PRIMAVERA 94 06 

PARANÁ 32 68 

FORREST 08 92 •• n. s. •• IAC x PAR 78 22 31,36 •• 0,48 8,2!5 
n. s. •• PRX x PAR 70 90 16,00 •• 1.33 28.00 •• 
n. s. 

XAC x FOR 77 23 29,16 •• 0.21 10.08. 
n. s. 

PRX x FOR 80 20 36,00 1,33 !5 • 14 

1. '" """" 2 N\. ve\.s dEr s\.gn1..ftcanc1..a do t.est.e X par"a.1 o. !5% de. 

probabi.lidade, conforme STEEL 8< TORRIE <1P90). 
2 

R = % de ir.div{duos resist.ent.es. S = % de iT.divLduos susce-

ttveis (pl.antas mortas/murchas>. 

Os cruzamenlos enlre parenlais conlraslanles para 

resislência a D.p.m. CIAC-Foscarin-31 x Paraná, Primavera x 

Paraná. I AC-Foscarin-31 x Forresl e Primavera x Forresl) 

apresenlaram proporções fenolipicas de lrês planlas 

resislenles para uma planla suscelivel ao pal6geno. 

Os dados da Tabela 8 moslram que os valores de X2 

foram não significalivos para 2 genes e significalivos para 

1 e 3 genes. Conforme demonslrado na Tabela 2. foi 

confirmada a segregação de lrês planlas resislenles para uma 

pl anla susceli vel em F7 nos cruzamenlos conlr aslanles a 

D.p.m .• o que significa a ação de dois genes dominanles de 

resislência ao cancro da hasle localizados nos cullivares 

IAC-Foscarin-31 e Primavera. Tal conslalação foi possível na 

análise da geração F7 dos seis cruzamenlos dialélicos. 

devido o malerial perlencer a um "bulk" e que nunca sofreu 



sel eção ar Li f i ci aI par a qual quer cal" á Ler. Resu1 Lados 

semelhant.es foram obtidos por KILEN et a1ii (1985). WENDEL & 

ALLEN (1986) e KILEN &: HARTWIG (1987). que detectaram a 

presença de dois genes conLrolando a resisLência ao pat6geno 

no cu1t.ivar Tracy-M. KILEN eL alii (1985) demonst.raram ainda 

que apenas um gene de resistência na planLa é capaz de 

conferir a resisLência ao paL6geno. 

Suger e-se que os doi s genes domi nant.es de 

resistência a D. p. m .• 

IAC-Foscarin-31 e Primavera. 

Rdn~Rdm2 CresisLência a D.p.m. 

presenLes nos cu1Livares 

sejam denomi nados Rdrnl Rdrnl e 

1 e 2); e os Paraná e Forrest 

sejam homozigoLos recessivos para os dois genes. 

O fat.o de resistência a D. p. m. em soja ser de 

natureza qua1iLaLiva (dois genes) faci1iLa ao fiLome1horista 

a obtenção de cu1 t.i vares resist.entes ao paL6geno. A 

transferência dos genes de resist.ência a D. p. m. para 

cultivares susceLiveis pode-se dar em curto tempo. 

utilizando-se o método do retrocruzamento CALLEN.1989; 

BACKMAN et alii.1985a). 

Considerando que Ca) o germoplasma brasileiro de 

soja t.em na sua const.i t.ui ção genét.i ca consi derável 

influência do cultivar nort.e americano CNS CVELLO.1985); (b) 

os cult.ivares nort.e americanos Tracy-M, Bay e Bragg possuem 

genes de resistência ao cancro da haste da -soja e t.êm em 

comum o ancest.ral CNS CWENDEL & ALLEN,1986); Cc) os 

cult.ivares plantados no Brasil e na região sul dos EUA 

pertencem a grupos de maturação semelhantes CSEDIYAMA et 

al i i • 1989) . Há evi dênci as de que: C a) os genes de 

r·esist.ência da soja que conferem resistência a D. p. m. no sul 

dos EUA são os mesmos que ocorrem nos cultivares resistent.es 

no Brasil; Cb) o pat6geno que afeta a soja no sul dos EUA é 

o mesmo que ocor-re no Brasil. 



4.4. Herdabilidade. 

A herdabilidade média da população formada pelos 

seis cruzamen~os dialélicos foi estimada a partir dos dados 

apresentados na Tabela 5. O valor obtido foi de 0.96. O alto 

valor do coeficiente de herdabilidade é just.ificado por se 

tratar de um cará~er genético controlado por poucos genes. 

nest-e caso dois. Dados similares foram ob~idos pOI~ WEAVER e~ 

al i i ( 1 988) . 
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5. CONCLUSe:5ES. 

Do presen"le "lrabalho podem ser "liradas as 

seguin"les conclus~es: 

Os cul"li vares IAC-Foscarin-31 e Primavera são 

resi s"len"les a Di.. apor ttte phaseoLoruffi f. sp. mer i.. di.. on.a 7.. 1..5 e 

podem ser u"lilizados como fon"les de resis"lência ao pat6geno 

em programas de melhoramen"lo. enquanto. os cul"livares Paraná 

e Forres"l são susce"liveis a D.p.m .. 

Os cri"lérios u"lilizados na quan"lificação da intensidade 

do cancro da has"le da soja. incidência e severidade. 

possuem al"la correlação. 

A avaliação da resis"lência em soja ao agen"le do cancro 

da has"le. segundo o cri"lério da incidência. foi mais rápida. 

prá"lica e obje"liva. 

O mé"lodo de inoculação usando o pali"lo colonizado com o 

pa"l6geno f"oi eficien"le e seguro na discriminação da 

resis"lência dos gen6"lipos de soja a Diaporttte pttaseoLoruffi f. 

sp. meridion.al.i..s. 

A resis"lência dos cul"li vares I AC-Foscar in - 31 e 

Pr i maver a a D. p. m é con"lrol ada por doi s genes domi nan"les e 

os cul"li vares Paraná e Forrest, são homozigotos recessi vos 

para os dois genes. 

A resistência da soja a D.p.m. é altamente herdável. 
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