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Introdução

O cultivo de feijão (Phaseolus vulgaris) em Minas Gerais tem sido
prejudicado por doenças causadas por fungos do solo. Entre elas, destaca-se a
podridão-radicular-seca, causada por Fusarium solani f. sp. phaseoli. Este
fungo produz estruturas de resistência (clamidósporos) capazes de permanecer
viáveis no solo na ausência de hospedeiro. A doença tem-se tornado mais
prejudicial em glebas com cultivos sucessivos de feijão.
O objetivo deste trabalho foi estudar a dinâmica de F. solani f. sp. phaseoli
no solo, avaliando-se a severidade da podridão-radicular-seca em diferentes
espécies vegetais e a flutuação populacional do patógeno no solo pelo período
de um ano.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Vale do Piranga
(FEVP) da EPAMIG, em Oratórios, MG, de dezembro de 2006 a novembro de
2007, em área cultivada sucessivamente com feijão e com histórico de
incidência de podridão-radicular-seca.
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Os tratamentos (diferentes espécies vegetais) foram delineados em seis
blocos ao acaso, com quatro repetições, em parcelas de 4 m2:

a) pousio (mantido capinado);
b) feijão (P. vulgaris, cv. Pérola);
c) guandu (Cajanus cajan);
d) crotalária (Crotalaria juncea);
e) feijão-de-porco (Canavalia ensiformis);
f) milho (Zea mays); g) braquiária (Brachiaria decumbens);
h) milheto (Pennisetum glaucum).

Todos os tratos culturais, densidade de plantio e adubação basearam-se
no nível tecnológico mais alto (RIBEIRO et al., 1999). Mensalmente, durante
um ano, avaliou-se a severidade da doença e a flutuação populacional de F.
solani f. sp. phaseoli (ABAWI; PASTOR-CORRALES, 1990). Neste caso,
amostras de solo de cerca de 30 g foram retiradas ao acaso de cada parcela.
Em laboratório, alíquotas de 1 g de solo foram diluídas a 10-4, transferidas para
meio PCNB-peptona-ágar (PPA) e incubadas a 22oC, na ausência de luz.
Quando necessário, as espécies vegetais de ciclo curto foram replantadas
imediatamente após a colheita.

Resultados e Discussão

Foram observados sintomas característicos da doença em plantas de
feijão e em todas as outras leguminosas, especialmente o feijão-de-porco; por
outro lado, o fungo não foi patogênico às gramíneas (Gráfico 1). Maiores
severidades foram correlacionadas com épocas de temperaturas mais
elevadas. Provavelmente, com temperaturas moderadas, o fungo reduziu sua
atividade metabólica, o que se refletiu em sua atividade patogênica.
Por ocasião da instalação do experimento, verificou-se que o inóculo do
patógeno apresentava-se uniformemente distribuído na área (Gráfico 2). No
decorrer do ano, maiores densidades populacionais foram observadas nas
parcelas

cultivadas

com

leguminosas.

Maiores

populações

foram

correlacionadas com épocas de temperaturas mais elevadas. Nos tratamentos
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com as gramíneas e com pousio, observou-se redução acentuada do inóculo
do fungo ao final de 12 meses.
Considerando que as leguminosas testadas são comumente utilizadas em
esquemas de rotação de culturas com o feijoeiro, como adubos verdes, o
plantio delas em áreas infestadas por F. solani f. sp. phaseoli não é
aconselhável. Estratégias como o pousio ou o cultivo de gramíneas por um
período de, pelo menos, um ano podem ser utilizadas com o objetivo de reduzir
o inóculo do patógeno no solo, embora ele seja capaz de sobreviver na
ausência do hospedeiro por meio de clamidósporos. Os resultados obtidos
podem auxiliar no estabelecimento de programas de manejo da podridãoradicular-seca em áreas infestadas por F. solani f. sp. phaseoli.

Conclusões

Em áreas contaminadas com inóculo de F. solani f. sp. phaseoli, o plantio
sucessivo de feijão contribui para a elevação da população do fungo no solo.
Guandu, crotalária e feijão-de-porco, espécies de leguminosas comumente
utilizadas como adubos verdes, podem ser infectadas por F. solani f. sp.
phaseoli, o que pode contribuir para manter ou aumentar o inóculo do patógeno
no solo.
Maior

severidade

da

podridão-radicular-seca

e

maior

densidade

populacional de F. solani f. sp. phaseoli no solo estão correlacionadas com
épocas de temperatura mais elevada, na região de Oratórios, MG. O pousio e o
cultivo de gramíneas por um período de, pelo menos, um ano são estratégias
que podem ser recomendadas em áreas infestadas por F. solani f. sp. phaseoli,
visando à redução do inóculo do patógeno no solo.
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Gráfico 1 - Severidade da podridão-radicular (escala de 1 a 9) em diferentes espécies vegetais

u .f.c . / g ra m a so lo

20

15

Pousio
Feijão ‘Pé rola’
Guandu
Crotalária

10

Feijão-de-porco
Milho
Braquiá ria
Milheto

5

0
0

36

70

97

125

152

184

219

251

272

302

327

Dias

Gráfico 2 - Flutuação populacional de Fusarium solani f. sp. phaseoli em miniparcelas cultivadas com
diferentes espécies vegetais
NOTA: u.f.c. - unidades formadoras de colônias.

