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RfSUMO 

Rios, G.P.; Silva, S.R. da; Zimmermann, FJ.P. Influencia da cultivar fonte de inoculo, na infec~ao do feijoe iro comum por Uromyces 
appendiculatus. Summa Phytopath%gica, v. 27, p. 387-392, 2001. 

Com 0 objetivo de estudar os efeitos da cultivar, na infec~ao 
do feijoeiro por Uromyces appendiculatus, popula~oes do 
patogeno foram coletadas no campo, separadamente a partir das 
cultivares Rosinha G-2 (suscetivel), Xamego e Rio Tibagi 
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(parcialmente resistentes). 0 experimento conduzido em camara 
climatizada com regime de luzlescuro de 12 horas, temperatura de 
21 a 23°C e umidade relativa entre 70% e 80%, mostrou efeitos 
significativos da cultivar fonte de inoculo, na eficiencia de infec~ao 
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do patogeno. 0 periodo de incuba~iio foi maior quando as 
cultivares Xamego e Rio Tibagi foram inoculadas com a popula~iio 
do patogeno obtida na cultivar Rosinha G-2 (suscetivel). 0 periodo 
de laH:ncia foi mais longo nas cultivares Xamego e Rio Tibagi 
quando inoculadas com uredosporos obtidos em Rosinha G-2 e, 
igualmente longos nas trt!S cultivares, quando inoculadas com 
uredosporos obtidos em Xamego. Por outro lado, 0 mimero de 
"flecks" no setimo dia, numero total de lesoes, porcentagens de 

lesoes esporulantes (pustulas) e de suscetibilidade (pustulas 
maiores que 0,3 mm) no 12Q dia apos a inocula~iio, foram menores 
quando as cultivares Xamego e Rio Tibagi foram inoculadas com 
popula~oes obtidas em Rosinha G-2. 0 efeito da cultivar receptora 
(inoculada) foi significativo com rela~iio as porcentagens de lesoes 
esporulantes e de suscetibilidade , em fun~iio da pouca 
receptividade das cultivares Xamego e Rio Tibagi aos uredosporos 
obtidos em Rosinha G-2. 

Palavras-chave adicionais: popula~oes, uredosporos, periodo de latencia, periodo de incuba~iio, pustulas. 

ABSTRACT 

Rios, G.P.; Silva, S.R. da; Zimmermann, F.J.P. Influence of common bean cultivar source of inoculum on infection by Uromyces 
appendiculatus. Summa PilytopatllO/ogica, v. 27, p. 387-392, 200 I. 

Investigation were made to study the differences in field 
pathogen populations of Uromyces appendiculatus collected 
separately from susceptible cultivar Rosinha G-2 and partially 
resistant cultivars Xamego and Rio Tibagi, in relation to 
infection efficiency on cultivars from which they were derived. 
The experiment was conducted in a growth chamber with 
alternating light and dark periods of 12 hours, temperatures 
ranging between 21 to 23" C and relative humidity of 70 to 
80%. The results showed significant effects of cultivar from which 
the populations were originally collected, in relation to infection 
efficiency. The incubation and latent periods on cultivars Xamego 
and Rio Tibagi were longer when inoculated with uredospores 
obtained from susceptible cultivar Rosinha G-2. The latent 

period was longer in cultivars Xamego and Rio Tibagi when 
inoculated with uredospores population obtained fromRosinha 
G-2 and equally long in the tree cultivars in inoculations with 
uredosporesfrom Xamego. On the other hand, number offlecks 
on the 7th day, total number of lesions, percentage of sporulating 
lesions (pustules) and susceptible type postules (longer then 
0,3mm) on 12th day after inoculation, were lower on cultivars 
Xamego and Rio Tibagi, when inoculated with population 
obtained from cultivar Rosinha G-2. The effect of inoculated 
cultivar was significant in relation to percentage of sporulating 
lesions and susceptible type pustules, due to low receptivity of 
cultivars Xamego and Rio Tibagi to uredospores obtained from 
Rosinha G-2. 

Additional keywords: populations, uredospores, latent period, incubation period, pustules. 

A utiliza~iio de cultivares resistentes constitui-se no metodo 
mais pnitico e economico para controle das doen~as, sendo 
fundamental num sistema de controle integrado. 0 controle da 
ferrugem do feijoeiro atraves da resistencia genetica apresenta 
como principais vantagens a sua eficiencia, economicidade e 
prote~iio ao meio ambiente. Algumas cultivares e linhagens ja 
foram melhoradas para resistencia a ferrugem, como Corrente, 
Perola, Apore, Ruda, FT -206, Xamego e Novo Jalo, entre outras. 
Embora estas cultivares niio tenham apresentado resistencia em 
todos os anos ou locais, muitas mostram resistencia na maioria 
dos ensaios (SOUSA et aI., 2000). Esta sendo conduzido na 
Embrapa Arroz e Feijiio, urn trabalho de melhoramento 
populacional por meio de sele~iio recorrente, com 0 objetivo de 
obter cultivares com resistencia mais duravel it ferrugem. 

A dedica~iio dos program as de melhoramento na obten~iio 
de cultivares comerciais resistentes a ferrugem, tern sido 
dificultada principalmente, pela grande variabilidade patogenica 
do fungo Uromyces appendiculatus, agente causal da doen~a. 

A existencia dessa variabilidade no Brasil, foi reafirmada nos 
trabalhos conduzidos por MORA et al. (1992), RIOS et al. (1993), 
ANDRADE et al. (1998), FALEIRO et al. (1999) e SANTOS & 
R10S (2000). MORA et al. (1992) identificaram 53 ra~as fisiologicas 
em 80 isolados monopustulados, obtidos em diferentes estados 
do Brasil, sendo que apenas quatro ra~as foram identificadas em 
mais de urn Estado. SANTOS & RIOS (2000) identificaram II 
ra~as fisiologicas em 14 isolados monopustulares obtidos em 
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Goias e 23 em 40 isolados obtidos em Santa Catarina e Rio Grande 
do SuI. Segundo estes autores, nenhuma ra~a fisiologica 
identificada nas regioes amostradas, foi igual as identificadas na 
outra, evidenciando mais uma vez, a grande variabi lidade genetica 
nas popula~oes de U. appendiculatus. 

A eficiencia de infec~iio, utilizada nos trabalhos de 
melhoramento para resistencia a doen~as, tern sido determinada 
atraves do numero de lesoes esporulantes, que afinal , representam 
as infec~oes concretizadas. E fundamentallevar em considera~iio 
que 0 processo de infec~iio numa determinada associa~ao 
patogeno/hospedeiro, envolve varios estagios, que inicia com 0 

estabelecimento da intera~iio logo apos a penetra~iio e inclui 
todas as fases de coloniza~iio que antecedem a esporula~iio. 

Segundo PARLEVLlET (1979), a avalia~iio da eficiencia de 
infec~ao atraves do numero de infec~oes concretizadas em termos 
de lesoes esporulantes, indica nao apenas a resistencia ao 
primeiro contato, mas tambem resistencia a colon iza~iio. 

Os primeiros sintomas que podem ser observados apos a 
infec~ao do feijoeiro pelo patogeno Uromyces appendiculatus 
(Pers.) Unger, siio pequenos pontos amarelados (flecks), no centro 
dos quais os uredosporos apareceriio, originando as pustulas. 0 
aparecimento destas lesoes esporulantes (pustulas) , pode 
acontecer urn ou varios dias apos os "flecks" se tomarem visiveis. 
Como a eficiencia da infec~iio pode variar com 0 genotipo, em 
cultivares com periodos de latencia longos, muitos destes flecks 
tern seu desenvolvimento inibido, antes da fase de esporula~ao. 



Ao avaliar as relayoes patogeno/hospedeiro, e preferivel que 
se utilize 0 periodo de incubafi:ao (tempo decorrido entre a 
inoculafi:ao e 0 aparecimento dos primeiros sintomas visiveis), do 
que 0 periodo de latencia (periodo entre a inoculafi:ao e inicio da 
esporulayao). Alguns autores ate admitem que 0 periodo de 
latencia e 0 periodo de incubayao, variam de maneira semelhante. 
No entanto, em muitos casos, este fato po de nao se confirmar 
(PARLEVLIET, 1979). 

CLIFFORD (1972) estudando a infecyao e colonizayao de 
plantulas de cevada por ferrugem, verificou a formayao das 
vesiculas subestomatais 24 horas depois da inoculayao, e que as 
duas cultivares em estudo, nao diferiram neste aspecto. Apos 48 
horas, a cultivar Vada (resistente), teve duas vezes mais infecfi:0es 
interrompidas na vesicula estomatal que a cultivar Midas 
(suscetivel). 0 resultado final foi que as pustulas em Midas 
romperam oito a nove dias apos a inoculayao enquanto em Vada, 
o rompimento das pustulas aconteceu entre 9 e 14 dias apos a 
inoculafi:ao. As lesoes em Vada foram menores e em menor numero 
(20%) que em Midas. 

o entendimento da variabilidade dentro de uma populayao de 
patogenos, para medidas quantitativas de caracteristicas, como 
periodo de latencia e eficiencia de infeyao, e importante no manejo 
das doenfi:as atraves da resistencia varietal. Se tal variabilidade 
ocorre dentro de uma populayao, urn aumento de agressividade 
(aumento de uma doenya num hospedeiro compativel), por 
exemplo, poderia ser selecionado com 0 decorrer do tempo 
(ALEXANDERetal. , 1985;CATEN, 1974; JAMES & FRY, 1983), 
reduzindo em conseqUencia, a durabilidade da resistencia 
(NEWTON, 1989). 

KNOTT & MUNDT (\ 991) isolaram cinco populayoes de 
Puccinia recondita, em cinco cultivares de trigo que mostravam 
diferentes niveis de resistencia no campo. Ao inocular cada 
populayao na cultivar de onde foi obtida, e nas outras cultivares, 
observaram que nao houve aumento evidente de agressividade 
na propria cultivar, quando avaliada segundo a eficiencia de 
infeyao ou segundo 0 periodo de latencia. Na discussao dos 
resultados, os autores chamam a atenyao para a evidencia do 
efeito da cultivar fonte de inoculo, na agressividade da populafi:ao. 
Uma possivel explicayao para os resultados, e que as cultivares 
fontes, teriam efeitos seletivos sobre 0 patogeno, no campo, 0 

que alteraria a composifi:ao da populafi:ao coletada. As 
associayoes de virulencia ocorrem, quando isolados com 
combinayoes particulares de virulencia especifica e de avirulencia 
com relayao a certas linhagens ou cultivares de urn hospedeiro, 
estiverem presentes dentro da populafi:ao do patogeno, com 
freqUencias diferentes daquela esperada (ALEXANDER et aI., 
1984). A selefi:ao para especificidade hospedeiro/patogeno, 
quanta a agressividade, pode reduzir 0 impacto do complexo rafi:as 
do patogeno, dentro de uma mistura de cultivares, segundo CHIN 
& WOLFE (1984). 

o objetivo deste trabalho foi determinar 0 efeito da cultivar 
fonte de inoculo, na eficiencia da infecyao do feijoeiro comum 
por Uromyces appendiculatus. analisada segundo porcentagem 
de lesoes esporulantes e periodos latentes e de incubayao. 

MATERIAL E Mtrooos 

Popula~ao de uredosporos. Emjulho de 1998, populayOes de 
U. appendiculatus foram coletadas separadamente nas cultivares 
Rosinha G-2, Rio Tibagi e Xamego, em urn campo experimental da 

Embrapa Arroz e Feijao, em Goiania-GO. A cultivar Rosinha G-2 e 
altamente suscetivel e se apresentava com alto indice de infecyao 
por ocasiao da coleta dos uredosporos. As plantas das cultivares 
Rio Tibagi e Xamego, que normalmente apresentam-se como 
moderadamente resistentes em campo, apresentavam pequenos 
a moderados niveis de infecyao, com poucas lesoes do tipo 
suscetivel (maiores que 0,3 mm de diametro), quando foram feitas 
as coletas. 

o conjunto de varias subamostras coletadas em cada cultivar, 
apos serem misturadas, foram multiplicadas separadamente na 
cultivar suscetivel Rosinha G-2, atraves de inoculayoes com 
suspensoes do patogeno , nas concentrafi:oes de 
2 x 104 uredosporos/ml de agua destilada, e com 0 auxilio de urn 
atomizador De Vilbiss n2 25 . As plantas foram inoculadas oito 
dias apos a germinayao, quando apresentavam as folhas 
primarias com 2/3 do desenvolvimento total. Apos as 
inoculafi:oes as plantas foram levadas para uma camara de 
nebulizafi:ao a 22°C, onde permaneceram por 24 horas, para 
depois serem levadas a uma camara climatizada com regime de 
luzlescuro de 12 horas, com 21 a 23°C. As populayoes de 
uredosporos foram coletadas 15 dias apos as inoculafi:oes com 
o auxilio de pinceis de pelo fino . Apos sofrerem dessecafi:ao 
em silica gel por dois dias, foram armazenadas a 5 °C, ate a 
epoca de serem utilizadas novamente. 

Inocula~oes. As populafi:oes iniciais de uredosporos , 
multiplicadas na cultivar Rosinha G-2, foram inoculadas 
separadamente em cad a cultivar de origem e nas demais 
cultivares. As plantas a serem inoculadas foram cultivadas em 
vasos de aluminio com capacidade para I kg, uma planta de 
cada cultivar por vaso, em casa de vegetafi:ao. Foi adotado 0 

delineamento experimental inteiramente casualisado com cinco 
repetifi:oes, usando-se dois vasos por tratamento, em cada 
repetiyao. As inoculafi:oes foram feitas como descrito 
anteriormente, quando as plantas completaram oito dias apos 
a germinayao e apresentavam as folhas primarias com 2/3 do 
desenvolvimento total. As plantas inoculadas com a mesma 
populafi:ao foram colocadas separadamente em gaiolas de 
plastico transparente, para evitar misturas entre as populayoes 
de uredosporos . 

Avalia~oes . Foram determinados os periodos de incubafi:ao 
e de latencia, os numeros de flecks, total de lesoes, de lesoes 
esporulantes (pustulas) e de lesoes de suscetibilidade 
(pustulas maiores que 0,3 mm). Os periodos de incubafi:ao e de 
latencia foram determinados em horas, desde 0 momenta das 
inoculayoes ate 0 aparecimento dos primeiros sintomas ("flecks"), 
e das primeiras pustulas, respectivamente . Estas avaliayoes 
foram feitas diariamente, pela manha e it tarde, a partir do quinto 
dia apos a inoculafi:ao. As contagens das lesoes foram 
realizadas numa area de I cm2, em duas posiyoes, distantes 2 
cm do apice e da base de cada folha e com 0 auxilio de uma 
lamina plastica na qual fez-se uma abertura de I cm2, proximo a 
extremidade. Foram determinados 0 numero de "flecks" presentes 
no setimo dia, 0 numero de lesoes esporulantes e de 
susceptibilidade no 12Q dia apos as inoculafi:oes. As porcentagens 
de lesoes esporulantes e de suscetibilidade, foram estabelecidas 
em relafi:ao ao total de lesOes presentes em cada area foliar avaliada. 
As avaliayoes foram feitas em oito folhas, num total de 16 leituras, 
em cada repetiyao. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

No sexto dia apos a inocula~ao, observou-se a presen~a de 
flecks na cultivar Rosinha G-2 e em todas as plantas inoculadas 
com popula~oes obtidas nas proprias cultivares. 0 periodo de 
incuba~ao das cultivares Xamego e Rio Tibagi, inoculadas com 
uredosporos obtidos na cultivar Rosinha G-2, foi de 167 horas 
(6,9 dias), enquanto na cultivar Rosinha G-2 foi de 139 horas (5,8 
dias), independentemente da origem da popula~ao de uredosporos 
com que foram inoculadas (Figura 1). 
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Figura I - Periodos de incuba~ao e latente de Uromyces 
appendiculatus, nas cultivares Xamego, Rio Tibagi 
e Rosinha G2 quando inoculadas com popula~oes 
do patogeno, obtidas nas cultivares "doadoras" 
Rosinha G2, Xamego e Rio Tibagi. 

Nao houve correspondencia entre os periodos de latencia e 
de incuba~ao. 0 menor periodo de latencia (163 h) foi observado 
na cultivar Rio Tibagi quando inoculada com uredosporos 
obtidos na mesma cultivar. As cultivares Xamego e Rio Tibagi 
apresentaram os periodos de latencia mais longos, ou seja, de 
215 horas (8,9 dias), quando inoculadas com uredosporos obtidos 
em Rosinha G-2 e em Xamego, iguais ao apresentado por Rosinha 
G-2 quando inoculada com uredosporos obtidos em Xamego 
(Figura 1). 

Houve uma influencia significativa da cultivar doadora no 
numero de flecks, determinado no setimo dia apos a inocula~ao 
(Quadro 1). Os valores foram significativamente menores quando 
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as cultivares foram inoculadas com uredosporos obtidos em 
Rosinha G-2 . 0 menor numero de flecks no setimo dia resultou, 
principalmente, da influencia da cultivar doadora no periodo de 
incuba~ao, que foi prolongado quando as cultivares foram 
inoculadas com uredosporos obtidos em Rosinha G-2. Este fato 
pode ser explicado considerando-se que muitos flecks podem ser 
inibidos antes da fase de esporula~ao em cultivares com periodos 
de incuba~ao ou latentes longos. 

Quadro I - Influencia da cultivar no numero de flecks e total de 
lesoes, respectivamente aos sete e 12 dias ap6s a 
inocula~ao . 

Doadoras 

Receptoras Xamego Rio Tibagi Rosinha G-2 Medias 

Numero de flecks/cm2 

Xamego 62.88 Aa' 59.63 Aa 11.56 Bb 44.69 A 
Rio Tibagi 48.75 Aa 61.63 Aa 8.75 Bb 39.71 A 
Rosinha G-2 54.50 Aa 57.81 Aa 31.56 Ab 47.96 A 
Medias 55.37 a 59.45 a 17.29 b 

OMS' = 10.64: OMS2 = 18.44 

Total de lesoes/cm2 

Xamego 50.25 Aa 44.50 Aa 37.25 Aa 44.00 A 
Rio Tibagi 41.56 Aab 50.69 Aa 29.31 Ab 40.52 A 
Rosinha G-2 46.75 Aa 48.88 Aa 37.94 Aa 44.52 A 
Medias 46.19 a 48.02 a 34.83 b 

OMS' = 11.19 OMS2 = 19.39 

'Medias seguidas da mesma letra (maiilsculas nas colunas e minilsculas nas 
Iinhas) nllo diferem entre si. pelo teste de Tukey. a 5% de probabilidade . 
DMS' para medias gerais de Doadoras e de Recep toras: DMS' para 

Receptoras dentro de Doadoras e para Doadoras dentro de Receptoras. 

A influencia da cultivar doadora na patogenicidade refletiu
se igualmente no numero total de lesoes quando avaliada no 12Q 
dia ap6s a inocula~ao (Quadro 1). Verificou-se (Quadro I) que 0 

numero total de lesoes foi maior que 0 de "flecks", quando as 
cultivares foram inoculadas com uredosporos obtidos em Rosinha 
G-2, sugerindo a forma~ao de novas lesoes apos 0 setimo dia. Por 
outro lado, 0 numero total de lesoes no 122 dia, foi menor que 0 

numero de flecks no setimo dia quando Rio Tibagi e Xamego 
foram as cultivares doadoras, indicando que, neste caso, novas 
lesoes foram formadas, apos 0 periodo de i ncuba~ao. 

Independentemente da fonte de inoculo, estes resultados podem 
ser analisados basicamente, de acordo com as observa~oes de 
CLIFFORD (1972), com rela~ao a ferrugem da cevada. Segundo 0 

autor, a cultivar resistente e a suscetivel de cevada, nao diferiram 
quanta ao numero de vesiculas subestomatais, 24 horas apos a 
inocula~ao. No entanto, as pustulas romperam-se dentro de oito 
e nove dias apos a inocula~ao na cultivar suscetivel, e com nove 
a 14 dias, na cultivar resistente e, em menor quantidade. 

Houve redu~ao significativa no numero de pustulas e de lesoes 
maiores que 0,3 mm nas cultivares Xamego e Rio Tibagi, quando 
foram inoculadas com uredosporos obtidos na cultivar Rosinha 
G-2 (Quadro 2). Isto reflete a forte influencia da cultivar doadora 



nas porcentagens de lesoes esporulantes e de lesoes de 
suscetibilidade. Ao contnirio, houve aumento nas porcentagens 
de pustulas e de lesoes de suscetibilidade na cultivar Rosinha G-
2, quando inoculada com uredosporos obtidos na propria cultivar. 
De maneira semelhante, houve intluencia significativa das 
cultivares, quando utilizadas como receptoras, nas porcentagens 
de lesoes esporulantes e de suscetibilidade. 

Quadro 2 - Intluencia da cultivar na porcentagem de lesoes 
esporulantes (pustulas) e de suscetibilidade 
(pustulas maiores que 0,3 mm), aos 12 dias apos a 
inoculayao. 

Doadoras 

Receptoras Xamego Rio Tibagi Rosinha G-2 Medias 

Porcentagem de lesoes esporulantes (pustulas) 

Xamego 91.88 Aa' 90.21 Aa' 23.41 Bb' 68.50 B' 
Rio Tibagi 87.6 1 Aa 92.43 Aa 26.52 Bb 68.85 B 
Rosinha G-2 95.83 Aa 91.90 Aa 97.00 Aa 94.91 A 
Medias 91.77 a 91.51 a 48.98 b 

OMS' = 5.46: DMS2 = 9.46 

Porcentagem de lesoes de suscetibilidade 

Xamego 75.71 Aa 72.31 Aa 16.66 Bb 54.89 B 
Rio Tibagi 68.59 Aa 72.41 Aa 18.51 Bb 53.17 B 
Rosinha G-2 85.65 Aa 74.20 Aa 90.91 Aa 83.59 A 
Medias 76.65 a 72,97 a 42.03 b 

OMS' = 12.42: DMS2 = 21.51 

'Medias seguidas da mesma letra (maiiIsculas nas colunas e miniIsculas nas 
linhas) nilo diferem entre si. pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
DMS' para medias gerais de Doadoras e Receptoras: DMS' para Receptoras 
dentro de Doadoras e para Doadoras dentro de Receptoras. 

A intluencia da fonte de inoculo na eficiencia de infecyao em 
feijoeiro por U. appendiculatus pode ser explicada pela grande 
variabilidade existente dentro de uma populayao de uredosporos, 
principalmente naquelas desenvolvidas em cultivares suscetiveis, 
no caso, Rosinha G-2. Nesta relayao, 0 processo seletivo e menos 
intenso do que ocorre em cultivares resistentes. A resistencia 
das cultivares Xamego e Rio Tibagi, ao determinarem a seleyao e 
a multiplicayao dos patotipos compativeis, explicam a intluencia 
das mesmas na patogenicidade e tipos de reayao das plantas 
quando utilizadas como doadoras (Quadros I e 2). A cultivar 
Rosinha G-2, considerada suscetivel a maioria das rayas 
fisiologicas, tern sido utilizada durante muitos anos, em linhas 
intercaladas nos campos experimentais da Embrapa Arroz e F eijao, 
como multiplicadora e "disseminadora" do patogeno, nos 
trabalhos de melhoramento para resistencia a ferrugem. Este 
procedimento pode ter originado urn processo de adaptayao dos 
patotipos existentes com relayao a ela mesma, e nao com relayao 
a Xamego e Rio Tibagi. Este fato pode explicar a intluencia das 
cultivares como fontes de inoculo. Naturalmente que fatores de 
ambiente bern como os genotipos cuItivados, podem afetar 0 

desenvolvimento da ferrugem e determinar a prevalencia de uma 
raya numa regiao de cultivo. Os fatores de ambiente exercem 

influencia em todas as fases do desenvolvimento de uma epidemia, 
desde a infecyao, colonizayao, multiplicayao, ate a dispersao e 
sobrevivencia do inoculo. Trabalhos conduzidos por SILVA & 
RIOS (1999), mostraram intluencia da resistencia varietal e do 
periodo de molhamento na eficiencia de infecyao de U. 
appendiculatus em feijoeiro, avaliada segundo 0 numero de 
leoesilirea foliar e pela porcentagem de area foliar infectada. 

KNOTT & MUNDT (1991) ao observarem diferenyas 
significativas quanta a agressividade e periodo latente entre 
populayoes de Puccinia recondita obtidas em diferentes 
cuItivares de trigo, salientaram 0 efeito da cultivar fonte de inoculo. 
Discutem a possibilidade de urn efeito seletivo das cultivares 
fontes sobre 0 patogeno no campo, alterando a composiyao das 
populayoes coletadas. 

A seletividade encontrada por HOLUB (1988), em urn 
experimento com Aphanomyces euteiches em ervilha (Pisum 
sativum), sugeriu que, as plantas de ervilha sendo mais resistentes 
que as outras especies, tenham selecionado apenas aqueles 
isolados que eram mais agressivos em ervilha. Uma outra hipotese 
importante levantada pelo autor, sugere que as populayoes de A. 
euteiches coletadas, tenham surgido da imigrayao de isolados 
geneticamente diferentes, ocorrida dentro dos campos. 0 mesmo 
autor argumenta que as populayoes do patogeno que ocorrem 
naturalmente no campo, sao menos uniformes do que 
normalmente imagina-se. Isto pode significar que em trabalhos 
de campo, os genotipos podem estar sendo testados com 
patotipos que diferem-se consideravelmente quanta ao grau de 
agressividade. 
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RESUMO 

Pinto, A.C.S.; Pozza, E.A.; Talamini, V; Machado, 1. da c.; Sales, N . de L.P.; Garcia Junior, D.; Santos, D.M . dos. Analise do padrao 
espacial e do gradiente da Antracnose do feijoeiro em duas epocas de cultivo. Summa Phytopatlroiogica, v. 27, p. 392-398,2001. 

A analise do padrao espacial e do gradiente da antracnose do 
feijoeiro, associada a Colletotrichum lindemuthianum ra~a 89, 
foi avaliada no periodo das aguas (dezembro/98 a fevereiro/99) e 
no periodo da seca (abril a junho/98), em Lavras-MG. Os 
experimentos foram conduzidos com a cultivar Carioca, utilizando
se 0,57% de sementes artificialmente infectadas como fonte de 
in6culo. Ocorreu maior incidencia da doen~a no plantio de abril de 

acordo com a Area Abaixo da Curva do Gradiente da Doen~a 
(AACGD). A analise de "ordinary runs" indicou, para 0 plantio de 
dezembro, urn padrao de distribui~ao espacial agregado. Para 0 

plantio de abril obteve-se resultado semelhante, exceto para as 
duas primeiras avalia~5es, para as quais as analises indicaram urn 
padrao casualizado. Em ambos os plantios houve urn melhor ajuste 
ao modele exponencial. 

Palavras-chave adicionais: Colletotrichum lindemuthianum, epidemiologia, Phaseo/us vulgaris. 

ABSTRACT 

Pinto, A.C.S.; Pozza, E.A .; Talamini, V; Machado, J . da c.; Sales, N. de L.P.; Garcia Junior, D.; Santos, D.M. dos. Analysis of the spatial 
pattern and dispersion gradient of the bean anthracnose in two cultivation seasons. Summa Phytopatlroiogica, v. 27, p . 392-398,2001. 

The analysis of the spatial pattern and gradient of the bean 
anthracnose, associated with Colletotrichum lindemuthianum 
strain 89, was carried out during the rainy and drought seasons, 
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in Lavras - MG - Brazil. The experiments were conducted with 
cultivar Carioca, and 0,57% of artificially infected seeds was 
used as inoculum source. The highest incidence of disease 




