Uma nova visão no manejo das doenças resistentes á fungicidas
Eng. Agr. Rafael Cabeda
Construindo o controle com o manejo da resistência do fungo e
a indução da resistência na planta.

Figura 1

A cada safra fica mais evidente a necessidade de trabalharmos de
forma conjunta todas as estratégias de controle de doenças.
Conhecer o modo e mecanismo de ação do fungicida a ser aplicado
(plano de tratamento), como aplicar (tecnologia de aplicação) e
quando aplicar (momento e intervalo) se tornam uma premissa
básica, porque ambos convergem, para o aumento no controle das
doenças. Entretanto, somente isto não basta! O manejo da
resistência através da utilização de fungicidas protetores (multi-sítios)
e a indução de resistência se tornam imperativos. Assim, dessa
forma, podemos potencializar o controle químico com fungicidas e
elevar a eficiência no controle das doenças. Todavia, quando
utilizamos essas novas ferramentas, de forma integrada ao controle
químico, os benefícios são visíveis: a- maior eficiência no controle
das doenças, b- menor desfolha; c- redução da maturação forçada;
d- maior peso de mil sementes (PMS); e- maior rendimento de grãos.
(Figura 1 e Figura 5).
Resistência do fungo

P. pachyrhizi aos fungicidas

Figura 2

A ferrugem asiática, na cultura da soja, foi detectada no Brasil na
safra 2001/02 e na safra seguinte teve início o seu controle com
fungicidas. Pesquisas conduzidas em campos experimentais e em
laboratório confirmaram a redução da sensibilidade de linhagens do
fungo aos fungicidas triazóis na safra 2005/06. Mais tarde, na safra
2012/13, foi detectada a redução da sensibilidade do fungo também
para as estrobilurinas, nas mesmas condições, lavouras, campos
experimentais e em laboratório. Mais recentemente, na safra
2016/17, também foi confirmado (consórcio anti-ferrugem) a redução
da sensibilidade de linhagens do fungo aos fungicidas carboxamidas.
Contudo, a ferrugem asiática se tornou, em poucos anos, a única
doença no mundo resistente á três modos de ação específicos
caracterizando uma resistência múltipla e cruzada. Esse processo de
perda de eficiência devido à resistência do fungo ao fungicida é
irreversível e a cada nova safra aumenta-se o nível de resistência e
diminui-se o nível de controle com os mecanismos de ação já
resistentes. (Figura 2)
Um controle mais complexo

Figura 3

A situação é gravíssima. Hoje não se trata mais de evitar o
desenvolvimento da resistência, mas sim de recuperar a eficiência de
controle. Para tanto, a melhor estratégia é a construção do controle,
ou seja, edificar a eficiência com a utilização de varias ferramentas ,
utilizando-as de forma conjuntas e inter-relacionadas (Figura 1). Dada
à resistência de P. pachyrhizi aos triazóis, estrobilurinas, e
carboxamidas como mencionado anteriormente, os fungicidas multisítios se tornaram importante ferramenta para o manejo da ferrugem
asiática. Estes geralmente são utilizados em mistura de tanque aos
fungicidas tradicionais. Outra possibilidade, para o manejo da
resistência das doenças é a combinação dos multi-sítios com
compostos indutores de resistência na planta e ou produtos
sanitizantes (anti-esporulantes) (Figura 3). Ocorrendo através dessa
associação de ferramentas uma potencialização do controle e sobre
tudo, uma desfolha menor.
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Indutor de Resistência e Sanitizante
Sabemos que todas as plantas possuem um sistema imunológico
chamado SAR - Resistência Sistêmica Adquirida. Esse sistema de
defesa natural é ativado quando a célula atacada detecta através de
receptores químicos presentes na parede celular, substâncias
inerentes ao ataque de patógenos. Por outro lado, também podemos
ativar esse sistema SAR através da elicitação com os indutores de
resistência (agentes externos) como ex.: silício, fosfitos, polifenóis,
ácido salicílico e ainda os aminoácidos especiais. Essas substâncias,
quando aplicadas na planta, aumentam a intensidade desse sistema
de defesa da planta, produzindo defesas físicas (barreiras
mecânicas) e defesas químicas (fitoalexinas e proteínas PR). Essa
artilharia de defesa, com armas naturais produzidas pela própria
planta, irão combater as doenças, promovendo uma maior resistência
e sanidade na planta. Outra ferramenta no manejo da resistência são
os produtos sanitizantes, ex.: amonía quaternária, diclor e ácido
peracético. Atuando na assepsia da planta, eliminando fungos,
bactérias e vírus. Estes porém não possuem residual. Contudo, os
indutores e os sanitizantes não substituem os fungicidas multi-sítios,
na verdade eles complementão-o, potencializando ainda mais o
controle (Figura 4).

A nutrição e a resistência de plantas.

Figura 4

Figura 5

A capacidade que as plantas tem em se defender é sem dúvida
influenciada pelo seu vigor. Uma planta com deficiências nutricionais
é normalmente mais vulnerável ao ataque de patógenos do que
outra em condições nutricionais ótimas. Devido ao seu efeito no
padrão de crescimento, na morfologia e na anatomia, e
particularmente na composição química da planta, os nutrientes
minerais podem aumentar ou diminuir a resistência das plantas às
pragas e às doenças. A resistência pode ser aumentada por
mudanças na anatomia (por exemplo: células epidérmicas mais
espessas e maior grau de lignificação e/ou silicificação) e mudanças
nas propriedades fisiológicas e bioquímicas (por exemplo: maior
produção de substâncias repelentes ou inibidoras). A resistência
pode ser particularmente aumentada pela alteração nas respostas da
planta aos ataques parasíticos através do aumento da formação de
barreiras mecânicas (lignificação) e da síntese de toxinas
(fitoalexinas).
O princípio da resistência
De acordo com Marschner (1995), há pouca informação sobre o
efeito do estado nutricional da planta nos mecanismos de defesa
contra bactérias e vírus. No entanto, há claras evidências da ação
contra doenças causadas por fungos e contra o ataque por pragas.
No caso das doenças fúngicas nas superfícies de raízes e folhas, a
proteção através da nutrição mineral balanceada seria o resultado
de:
• eficiente barreira física, evitando a penetração das hifas, através de
cutícula espessa, lignificação e/ou acumulação de silício na
camada de células epidérmicas;
• melhor controle da permeabilidade da membrana citoplasmática,
evitando assim a saída de açúcares e aminoácidos (de que se
nutrem os patógenos) para o apoplasto, ou espaço intercelular, e
• formação de compostos fenólicos, com distintas propriedades
fungistáticas (Figura 6).

Figura 6

O cálcio na resistência física da planta
O cálcio é um elemento químico essencial para as plantas, uma vez
que o cálcio divalente (Ca+2) é requerido para as funções estruturais
na parede celular e na membrana plasmática. Desde o Século XIX,
esse nutriente tem sido apreciado como um ligante crucial na
determinação da rigidez da parede celular vegetal e além do mais
tem sido reconhecido como o segundo mais importante mensageiro.
Até 90% do total de Ca está localizado na parede celular, ou mais
especificamente na lamela média, onde é o “cimento” que une as
células, constituindo uma barreira física contra o ataque de
patógenos. O teor de cálcio no tecido das plantas afeta a incidência
das doenças de duas maneiras. Primeira: o cálcio é essencial para a
estabilidade das biomembranas – quando seu nível é baixo, há
aumento do efluxo de compostos de baixo peso molecular do
citoplasma para o apoplasto. Segunda: os poligalacturonatos de
cálcio são requeridos na lamela média para a estabilidade da parede
celular.
Muitos fungos parasíticos e bactérias invadem o tecido vegetal
através da produção extracelular de enzimas pectolíticas como a
poligalacturonase, que dissolve a lamela média. A atividade desta
enzima é inibida pelo cálcio. Existem duas áreas distintas na parede
celular com altas concentrações do elemento cálcio, a lamela média
e na extensão superficial da membrana plasmática. Esse elemento
mineral também atua no fortalecimento da parede celular a partir da
formação de ligações cruzadas entre ácidos pécticos e
polissacarídeos (Mota et al., 2002). Essas ligações estabilizam a
estrutura da parede e da membrana celular por meio da formação de
uma rede de pectina envolvendo pontes de cálcio dos grupos
carboxílicos (COO-) não esterificados (Figura 7), o que dificulta o
acesso e, ou, interfere na atividade de enzimas hidrolíticas, como a
pectinametilesterase (Werner et al., 2009), que irá influenciar na
resistência á patógenos. (Manganaris et al., 2007).
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Glifosato (rota do ácido chiquímico) e sua importância na defesa
das plantas.
Segundo Yamada (2004), a eficiência do glifosato como excelente
herbicida advém, em grande parte, da sua capacidade em
comprometer a habilidade das plantas na sua auto- defesa contra os
patógenos. O glifosato bloqueia a rota do ácido chiquímico e as
conseqüências deste bloqueio na síntese de metabólitos secundários
de importância vital para as plantas. Como se sabe, a fenilalanina, a
tirosina e o triptofano são os três aminoácidos cuja síntese é inibida
pela ação do glifosato. ( Figura 8, Figura 9 e Figura 10)
De acordo Calmak (2007), o uso rotineiro de glifosato em sistemas
agrícolas causa consideráveis efeitos colaterais que afetam o
desenvolvimento e a nutrição mineral das plantas, refletindo em:
• reduções no crescimento e na produtividade das culturas;
• aumento no uso de inseticidas e fungicidas;
• inibição da fixação biológica de nitrogênio;
• aumento no uso de fertilizantes foliares com micronutrientes; e
• sintomas de deficiências de micronutrientes.

Figura 10

Resultados da Pesquisa
Com o objetivo de validar diferentes ferramentas de manejo de
doenças, realizou-se um ensaio na cultura da soja em duas
cultivares: DM 5958 e BMX Lança. Ambos foram semeados no dia
18 de dezembro de 2017, no Centro de Inovação TecnológicaCabeda, em Água Santa/RS. Foram aplicados cinco aplicações de
fungicidas, conforme a Figura 10. Observou-se que o controle (%)
da ferrugem asiática somente com o plano de tratamento com
fungicidas veem caindo a cada safra (29% de controle médio). Por
outro lado, quando associa-se a esse mesmo plano de tratamento o
fungicida protetor (multi-sítios) o nível de eficácia sobe para 57% de
controle (Figura 10). Contudo, quando da associação do fungicida
protetor com o indutor de resistência (em todas as aplicações) junto
ao plano de tratamento temos um nível maior de controle da
ferrugem (63% de controle médio).
Assim como, também, quando adicionamos ao mesmo tratamento
anterior a nutrição foliar a base de cálcio aumentamos o nível de
controle da ferrugem para 67%. Por outro lado, quando adicionamos
uma aplicação de um fertizante foliar a base de micronutrientes que
recupera a planta do estresse sofrido pela aplicação do glifosato,
junto com a primeira aplicação de fungicida, o nível de controle
também se eleva para 67%.
Toda via, os maiores níveis de controle ( 69%) foram obtidos
quando da associação do fungicida multissítio com o indutor de
resistência, mais o fertilizantes a base de cálcio com uma aplicação
de um complexo nutricional. Com relação à desfolha (%) observouse a mesma tendência anterior, ou seja quanto maior o nível de
controle menor a desfolha (%) (Figura 11, Figura 12 e Figura 13).
Todavia, essas duas avaliações acima citadas se expressão de
forma mais clara, no rendimento de grãos (Figura 10). Neste
sentido, os maiores rendimentos e as menores desfolhas foram
juntas uma consequência do nível de controle obtido através da
utilização de cada ferramenta de manejo
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