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A murcha de Fusarium, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli Kendrick e 

Snyder (FOP), é uma das principais doenças que afetam a cultura do feijoeiro. O fungo apresenta 

ampla variabilidade fisiológica e, a classificação de raças relacionadas às regiões geográficas não 

tem retratado claramente a distribuição do patógeno, pois em uma mesma região podem ser 

encontradas diferentes raças fisiológicas, sendo que, no Brasil, foram constatadas outras raças 

além da raça 2 (brasileira). O presente estudo teve por objetivo a classificação de raças de 38 

isolados patogênicos de F. oxysporum f. sp. phaseoli por meio de dois conjuntos de cultivares 

diferenciadoras. O primeiro conjunto foi composto por cinco cultivares: A-211, BAT 477, Diacol 

Calima, IPA 1, HF 465-63-1 e o segundo, por doze cultivares: A-211, BAT 477, Diacol Calima, 

IPA 1, HF 465-63-1Uberabinha, Tenderette, BBL-274, IPA 6,RIZ 30, Mortiño e TIB 3042.  Os 

isolados monospóricos foram repicados em meio BDA e acondicionados em BOD durante sete 

dias a 24 °C. Os inóculos foram ajustados em câmara de Neubauer à concentração de 1x10
6
 

conídios μl
-1

(macro e microconídios). As cultivares diferenciadoras foram semeadas e cultivadas 

em bandejas contendo vermiculita esterilizada e, as inoculações realizadas no estádio V2 pelo 

método de imersão (dipping). Posteriormente as plântulas foram transferidas para vasos e 

acondicionadas em casa de vegetação, as avaliações ocorreram 30 dias após a inoculação. O 

primeiro conjunto diferenciador classificou cinco isolados, como raças 6 e 7, correspondendo a 

13% do total avaliado. O segundo conjunto diferenciador classificou 19 isolados, como raças 1; 

6 e 7, ou seja, 50% do total, identificando assim maior número de isolados. Considerando ambos 

os conjuntos, foram classificadas as raças: 1; 6 e 7, ressaltando a existência de outras raças no 

território nacional além da raça 2 (brasileira), não classificada nesse estudo. Os dois conjuntos 

diferenciadores não apresentaram eficiência na identificação de raças de todos os isolados 

avaliados, demonstrando a necessidade do aprimoramento dos estudos e da criação de novas 

metodologias para detecção da variabilidade do patógeno.  
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