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A brusone de trigo é uma severa doença que afeta as espigas e que é causada pelo fungo Magnaporthe 

oryzae. Desde o seu primeiro relato no Brasil, é constante a busca por fontes de resistência ao 

patógeno. Apesar da identificação de genótipos resistentes, pouco ainda se sabe sobre as bases 

genéticas e os mecanismos de resistência envolvidos. Na Embrapa Trigo, em 2011, foi realizado o 

cruzamento de dois genótipos de trigo altamente contrastantes quanto ao desenvolvimento da doença 

nas espigas. A cultivar BRS 209, altamente suscetível à brusone, foi empregada como parental 

materno, e o trigo sintético proveniente do CIMMYT CBFusarium ENT014, resistente, como parental 

paterno. Com o uso da técnica da cultura de micrósporos, foram desenvolvidas 134 linhagens duplo-

haploides. Neste trabalho, linhagens desta população submetidas à inoculação foram caracterizadas 

quanto à severidade de brusone nas folhas bandeira e quanto à presença de pontos de infecção na 

ráquis. A inoculação foi realizada com suspensão de esporos do isolado Py 6025 com concentração de 

2 x 105 esporos/ml, em plantas no estádio 58 da escala de Zadoks et al., com quatro repetições por 

genótipo, sob condições de ambiente controlado. Entre sete e dez dias após a inoculação, as folhas 

bandeira foram coletadas para fins de análise de imagem com auxílio do programa ImageJ. Após a 

colheita das espigas, foi feita a trilha manual para avaliação da produção de grãos e identificação de 

pontos de infecção nas ráquis. Tanto para severidade de brusone na folha bandeira, quanto para 

número de pontos de infecção na ráquis, os parentais apresentaram valores altamente contrastantes, 

indicando o potencial de uso desta população para estudos genéticos. Os dados gerados estão sendo 

analisados e serão considerados para fins de mapeamento de genes/QTLs de resistência à infecção 

por M. oryzae na população Embrapa-brusone. 
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