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A murcha de Fusarium, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli (Fop) encontra-

se entre as mais importantes doenças do feijoeiro comum causada por fungos de solo. A 

classificação em raças fisiológicas de Fop pode ser realizada em cultivares diferenciadoras que 

apresentam respostas diferenciadas de resistência\suscetibilidade. Desta forma, o objetivo do 

presente trabalho foi monitorar e acompanhar o nível de colonização de Fop em 12 cultivares 

diferenciadoras. Inicialmente, foi realizada a semeadura das diferenciadoras em campo 

contaminado artificialmente com uma mistura de isolados do patógeno. A coleta do material foi 

realizada em cinco diferentes épocas, de acordo com o estádio fenológico da planta. Após a 

coleta foi realizada a quantificação relativa de DNA em três etapas: desenho dos 

oligonucleotídeos, extração de DNA total do tecido colonizado com o patógeno e reações de 

PCR em tempo real. As avaliações de sintomas em campo e do xilema foram realizadas após 60 

dias da semeadura, sendo classificados em suscetível, tolerante e resistente. Por meio dos 

resultados obtidos nas análises do PCR em tempo real, verificou-se que em todas as cultivares 

ocorreu a colonização do fungo após oito dias da semeadura. A quantidade relativa de DNA 

aumentou gradativamente na maioria das cultivares próximo ao estádio fenológico R6 da planta, 

que coincidiu na quarta coleta. Nas coletas seguintes (próximo do estádio R8) a quantidade 

relativa de DNA diminuiu gradativamente devido à planta iniciar a fase de senescência, onde o 

fungo passou da fase biotrófica para fase necrotrófica. Nos resultados obtidos com PCR em 

Tempo Real (qPCR), comparado com  os sintomas de murchamento das plantas  e escurecimento 

do xilema, observou-se que a as diferenciadoras que apresentaram menor quantidade de DNA 

relativo do patógeno mostraram-se tolerantes ou resistentes, observando-se em campo menor 

ocorrência de murchamento e escurecimento do xilema. Maiores quantidades de DNA foram 

observados nas diferenciadoras que se mostraram suscetíveis ao patógeno. Dos sintomas 

observados no xilema, a maioria das cultivares diferenciadoras apresentaram sintomas 

característicos da doença, demonstrando que mesmo em plantas resistentes ao patógeno, onde 

não foi observado o murchamento, ocorreu a colonização do patógeno no xilema sendo 

constatado também nas análises de qPCR. Este resultado sugere que existem mecanismos de 

resistência que permitem a planta de feijoeiro suportar a colonização do fungo Fusarium 

oxysporum f.sp. phaseoli. 
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