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Resumo 

A doença da fusariose vascular do feijoeiro caudada por Fusarium oxysporum f. 
sp. phaseoli (Fop), causa prejuízos significativos em feijão de trepar produzido em 
estufa. Dado não existirem meios de luta eficazes, nem cultivares comerciais resistentes 
a este patogénio do solo, a estratégia mais viável passa pelo recurso à técnica da 
enxertia, utilizando como porta-enxerto cultivares que sejam resistentes/tolerantes a 
Fop. Este trabalho pretende avaliar a reação de cultivares de Phaseolus sp. a Fop, com o 
objetivo de identificar cultivares de feijoeiro-comum (P. vulgaris) e feijoeiro-comprido 
(P. coccineus) com potencial para utilização como porta-enxerto. A avaliação da 
resistência/suscetibilidade das cultivares de feijão de trepar foi realizada adaptando-se 
metodologias descritas para cultivares rasteiras de feijão. A progressão da doença 
causada pela estirpe portuguesa FA-15, e a suscetibilidade das cultivares, submetidas a 
inóculo de Fop durante 10, 30 e 60 minutos foram avaliadas ao longo dos 56 dias em 
condições controladas, através da determinação do índice de severidade da doença (1 a 
9). Os resultados mostraram que nunca se verificou interação entre as cultivares de 
feijoeiro e o tempo de inoculação. Concluiu-se que durante 42 dias, o índice se 
severidade foi igual nas cultivares Sete Anos e White Emergo (P. coccineus), com uma 
média de 1,32±0,39. As cultivares Tarrestre e Oriente (P. vulgaris) foram classificadas 
para o mesmo período de tempo, com índices de severidade superiores, sendo iguais 
entre si, e em média de 4,19±1,10. No fim do ensaio (56 DAI) a cultivar Sete anos 
destacou-se das restantes, apresentando o menor índice de severidade de 4,78 ±1,10, 
sendo classificada como tendo uma reação intermédia a Fop. No fim do ensaio, 
confirmou-se que as cultivares Tarrestre e Oriente têm grande suscetibilidade a Fop, 
apresentando os índices de severidade mais elevados de 8,22± 0,16 e 8,11±0,68, 
respetivamente, o que as classifica como suscetíveis a Fop. 

 
Palavras-chave: enxertia, fusariose vascular, Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris. 

Abstract 
Resistance of common bean cultivars to Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli  

in controlled conditions. 
Vascular fusariosis disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop), 

results in high worldwide production losses of beans. As there are no effective control 
measures, nor commercial cultivars resistant to this soil pathogen, the most viable 
strategy is the grafting technique, using as rootstock cultivars that are resistant / tolerant 
to Fop. The present work aims to evaluate the reaction of cultivars of Phaseolus sp. to 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura  | Sessão Horticultura Herbácea (Olericultura) 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

352!

Fop, using standard tests, with the objective of identifying common bean (P. vulgaris) 
and long-bean (P. coccineus) cultivars with potential for use as rootstock. The 
resistance/susceptibility of the green beans were carried out adapting the methodologies 
described for ground beans. Disease progression caused by the Portuguese FA-15 Fop 
strain, and the susceptibility of common bean submitted to Fop inoculum for 10, 30 and 
60 minutes were evaluated over 56 days under controlled conditions by the 
determination of the of the disease severity index (1 to 9). The results showed that there 
was never any interaction between bean cultivars and inoculation time. During 42 days 
the disease severity index was equal for Sete anos and White Emergo (P. coccineus) 
cultivars (average of 1.32 ± 0.39). The cultivars Tarrestre and Oriente (P. vulgaris 
presented higher severity indexes, being equal to each other (average of  4.19 ± 1.10). 
At the end of the experiment (56 DAI), cv. Sete anos was distinguished from the rest, 
presenting the lowest severity index of 4.78 ± 1.10, being classified as having an 
intermediate Fop reaction. At the end of the test, it was confirmed that cv. Tarrestre and 
cv. Oriente are highly susceptible to Fop, presenting the highest severity indexes of 8.22 
± 0.16 and 8.11 ± 0.68, respectively, classified as susceptible to Fop. 
 
Key words: Grafting, vascular fusariosis, Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris. 
 
Introdução  

O feijão verde (Phaseolus vulgaris L.) é uma das culturas produzidas em estufa 
com maior importância a nível mundial (20.3 Mt ano−1; FAO, 2011), sendo a sua 
produção generalizada na bacia mediterrânea.! De acordo com dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE, 2015), a produção nacional de feijão tem vindo a diminuir 
nos últimos anos, o que poderá estar relacionado com infeções causadas por vários 
agentes patogénicos, os quais, além de diminuírem a produtividade da cultura, 
diminuem a qualidade do produto obtido. Esta situação associada à produção 
continuada de feijão-verde em estufa para consumo em fresco, potencia a incidência de 
doenças de origem edáfica, como é o caso de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop), 
responsável pela fusariose vascular do feijoeiro, causando perdas de produção elevadas 
em todo o mundo superiores a 30%-80%. A doença foi também assinalada em Portugal 
em feijão verde de estufa, nas regiões do Norte, Centro e região do Oeste, associada 
igualmente a prejuízos. 

O género Fusarium é composto por espécies e formae speciales (f. sp.) de 
agentes etiológicos de muitas doenças que causam importantes perdas económicas em 
diferentes culturas, podendo ser espécies parasitárias vasculares altamente 
especializadas, como no caso de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Pereira, 2007). 
Fop infeta algumas espécies do género Phaseolus, principalmente P. vulgaris e P. 
coccineus (de Vega-Bartol et al., 2011), apresentando um ampla variabilidade 
patogenética, sendo a sua classificação feita por raças que estão relacionadas com as 
regiões geográficas. Contudo, não existe nenhuma distribuição homogénea das raças, 
nem uma só raça por região, uma vez que numa determinada região podem ser 
identificadas várias raças (Carbonell, 2015). 

Uma vez introduzido no campo Fop é difícil de controlar, podendo persistir no 
solo durante muitos anos. Dado não existirem meios de luta eficazes contra este fungo 
do solo, o uso de cultivares resistentes ou tolerantes é a forma mais eficaz de controlar a 
doença (Bianchini et al., 1997). Neste contexto, uma das estratégias de proteção mais 
viável e promissora passa pelo recurso à técnica da enxertia, utilizando como porta-
enxerto cultivares que sejam resistentes/tolerantes a Fop.!!!
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A enxertia de feijão-verde é pioneira na Europa, e esta tendência tem sido 
acompanhada ao nível da investigação, sendo já conhecidos resultados de vários estudos 
sobre o comportamento de diferentes porta-enxertos e sobre o seu efeito ao nível da 
produção e qualidade de feijão-verde e sobre a resistência a nemátodes Meloidogyne e 
Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli (Costa et al., 2016; Ferreira et al, 2016; Koren et al., 
2017). 

Com este trabalho pretendeu-se avaliar a resistência/suscetibilidade de cultivares 
de Phaseolus sp. a Fop, através da utilização de testes-padrão em condições controladas, 
com o objetivo de identificar cultivares de feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris) e 
feijoeiro-comprido (Phaseolus coccineus) com potencial para utilização como porta-
enxerto de feijoeiro.   

 
Material e métodos  

Foram realizados dois ensaios em vaso numa câmara de crescimento com 
condições controladas de temperatura (20-25 ºC) e iluminação (fotoperíodo 16/8h), 
testando-se a reação das cultivares de P. coccineus: Aintree, White Emergo-Snowy e 
Sete anos, e as de cultivares de P. vulgaris: Tarrrestre, Oriente, Bencanta e Rajado, a 
uma estirpe patogénica de Fop (FA-15), originalmente isolada em 2015 de plantas de 
feijão verde cv. Oriente, numa estufa de produção comercial (Costa et al., 2016). 

O primeiro ensaio teve como principal objetivo estudar o tempo ideal para 
inoculação das plantas, e validar a escala de severidade da doença, adaptada para 
cultivares de feijão de trepar, a partir da descrita para cultivares de feijão rasteiro 
(Pastor-Corrales & Abawi, 1987; Abawi & Pastor-Corrales, 1990). O segundo ensaio 
teve como objetivo avaliar a reação de um maior número de cultivares de feijão, 
testadas nas mesmas condições das do primeiro ensaio. A metodologia de inoculação e 
a avaliação dos sintomas das plantas foram idênticas ao do primeiro ensaio, com um 
tempo de imersão das raízes de 30 minutos, considerado o mais adequado de acordo 
com os resultados obtidos no 1º ensaio. 

No 1º ensaio utilizou-se um delineamento experimental de blocos  
completamente casualizados, com dois fatores: cultivares [(4 níveis: White Emergo-
Snowy e Sete anos (P. coccineus) e Tarrestre e Oriente (P. vulgaris)] e tempo de 
inoculação [(3 níveis: 10, 30 e 60 minutos)]. Utilizaram-se seis repetições por 
tratamento, num total de 96 vasos. No 2º ensaio utilizou-se um delineamento 
experimental de blocos completamente casualizados com um fator: cultivares [(7 níveis: 
Aintree, White Emergo-Snowy” e Sete anos (P. coccineus), e Tarrrestre, Bencanta, 
Rajado e Oriente (P. vulgaris) e seis repetições por tratamento, num total de 84 vasos. 
Nos dois ensaios a cultivar Oriente (P. vulgaris) foi utilizada como testemunha positiva, 
uma vez que foi desta cultivar que se obteve previamente o isolado patogénico FA-15. 

As metodologias e avaliações realizadas foram baseadas em ensaios-padrão de 
resistência/suscetibilidade a Fop (Pastor-Corrales & Abawi, 1987; Abawi & 
Pastor-Corrales, 1990). As sementes foram desinfetadas por imersão numa solução de 
lixivia a 5%, pré-germinadas e transferidas para tabuleiros de polietileno desinfetados, 
contendo areia previamente esterilizada em autoclave durante 1 hora a 120 ºC e 
mantidos na camara de crescimento com temperatura de 28 ºC. Sete dias após a 
germinação procedeu-se ao corte/inoculação das raízes durante 10, 30 e 60 minutos  
(1º ensaio) e durante 30 minutos (2º ensaio), por imersão numa suspensão de  
106 conídios.mL-1 de Fop FA-15, utilizando a metodologia descrita por Pastor-Corrales 
& Abawi, 1987 e Abawi & Pastor-Corrales (1990). As raízes de igual número de 
plantas de cada cultivar foram cortadas e colocadas durante os tempos referidos, em 
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água destilada esterilizada, constituindo a testemunha negativa, não inoculado com Fop. 
Para preparação de inóculo de Fop, discos de agar com micélio (aproximadamente 0,4 
cm) retirado de uma cultura ativa da estirpe FA-15, foram repicados para meio PDA e 
incubados durante sete dias a 25 ºC na ausência de luz. A massa de esporos foi 
removida com ajuda de semeador, adicionando-se 10 ml de água destilada esterilizada 
em cada placa. A suspensão obtida foi filtrada através de 4 camadas de gaze esterilizada 
para remoção de fragmentos de micélio e meio de cultura, e a concentração final foi 
ajustada a 106 conídios.mL-1 utilizando a câmara de contagem de Neubauer (Alves-
Santos et al., 2002). 

As plantas inoculadas e as testemunha negativas foram transplantadas para vasos 
com cerca de 1 L de capacidade contendo uma mistura de turfa e perlite (3:1) 
autoclavada, colocando-se apenas uma planta por vaso. As plantas foram tutoradas 
individualmente e os vasos colocados aleatoriamente na câmara de crescimento e 
regados regularmente com água esterilizada. 

Não estando definidas metodologias para avaliação da resistência/suscetibilidade 
de cultivares de feijão de trepar, adaptou-se a metodologia descrita para cultivares 
rasteiras de feijão (escala CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical) descrita 
por Pastor-Corrales e Abawi (1987). A progressão da doença causada pela estirpe 
portuguesa FA-15, e a suscetibilidade das cultivares, inoculadas com Fop foram 
avaliadas ao longo dos 56 DAI e 35 DAI após inoculação (Ensaio 1 e Ensaio 2 
respetivamente) em condições controladas, através da determinação do índice de 
severidade da doença (1 a 9) (Quadro 1).  

Para o isolamento do fungo a partir dos tecidos do caule utilizou-se a 
metodologia descrita por Leslie & Summerell (2006). Os isolamentos obtidos foram 
repicados até se obterem culturas puras, que foram conservadas em meio PDA a 4ºC. 

Os dados obtidos foram analisados com o programa SPSS for Windows 15.0. 
Realizaram-se análises fatoriais para avaliar o efeito dos tratamentos (cultivares e tempo 
de inoculação), através de análise de variância, à probabilidade de 5%. Os resultados 
significativos foram ainda comparados pelo teste de Duncan a 5%. 
 
Resultados e discussão 

Os resultados do 1º ensaio permitiram concluir que após inoculação das raízes de 
feijoeiros das cv. White Emergo-Snowy e Sete anos (P. coccineus), e Tarrestre e 
Oriente (P. vulgaris) durante 10, 30 e 60 minutos, o fungo penetrou nas raízes de todas 
as cultivares e colonizou internamente os tecidos vasculares do caule, originado o 
aparecimento de sintomas externos da doença, avaliados através da utilização da escala 
de severidade (Quadro 1). !

Os resultados mostraram que nunca se verificou interação entre as cultivares de 
feijoeiro e os tempos de inoculação estudados. O tempo ideal de inoculação para a 
avaliação da resistência do feijoeiro a Fop de acordo com vários autores (Pastor-
Corrales & Abawi (1987); Abawi & Pastor-Corrales, (1990); Alves-Santos, F.M. et al. 
(1999, 2002) pode ser de 5 minutos, 10 minutos (Costa et al., 1989; Henrique, 2012) ou 
30 minutos (Ellena & Pappas (2002). As metodologias utilizadas por estes autores 
referem-se a cultivares de feijão rasteiro, com características de crescimento muito 
diferentes das do feijão de trepar. Ensaios anteriores realizados durante 40 DAI (Costa 
et al., 2016; Martins, 2016) utilizando cultivares de feijão de trepar e a mesma estirpe de 
Fop usada no presente trabalho, mostraram que a inoculação das raízes durante 5 
minutos, não levou à manifestação dos sintomas típicos da fusariose vascular. Apesar de 
no presente estudo o efeito do tempo de inoculação não ter sido estatisticamente 
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significativo, os resultados obtidos parecem indicar que o tempo mais adequado para 
cultivares de feijão de trepar é de 30 minutos. 

Neste primeiro ensaio concluiu-se que durante 42 dias, o índice se severidade foi 
igual (p˂0,05) nas cultivares Sete anos e White Emergo (P. coccineus), com uma média 
de 1,32±0,39. As cultivares Tarrestre e Oriente (P. vulgaris) foram classificadas para o 
mesmo período de tempo, com índices de severidade superiores, sendo iguais entre si 
(p˂0,05), e em média de 4,19±1,10. No fim do ensaio (56 DAI) a cultivar Sete anos 
destacou-se das restantes, apresentando o menor índice de severidade de 4,78 ±1,10, 
sendo classificada como tendo uma reação intermédia a Fop. No fim do ensaio do 1º 
ensaio, confirmou-se que as cultivares Tarrestre e Oriente têm grande suscetibilidade a 
Fop, apresentando os índices de severidade mais elevados de 8,22± 0,16 e  8,11±0,68, 
respetivamente, o que as classifica como suscetíveis a Fop. !

De acordo com vários autores (Pastor-Corrales Abawi, 1987; Salgado et al., 
1993; Elena & Papas, 2002; Pereira et al., 2008, 2013), a escala de severidade utilizada 
(1-9) permite classificar as linhagens e cultivares de feijoeiro em: 1-3 – resistentes; 3,1-
6 – intermédias; 6,1-9 - suscetíveis. Considerando esta metodologia, os resultados 
obtidos mostram que a cultivar Sete Anos parece não ser suscetível a Fop-FA-15, 
apresentando uma reacção “intermédia”. A cultivar W. Emergo só manifesta 
suscetibilidade a Fop numa fase avançada do ciclo vegetativo, quando ocorre a plena 
floração da cultura. As cultivares Tarrestre e Oriente mostraram ser suscetíveis a Fop no 
início do ciclo vegetativo (28 DAI), salientando-se a suscetibilidade da cultivar Oriente, 
utilizada no ensaio com Testemunha positiva (Quadro 2). 

Os resultados do re-isolamento de Fop a partir de caules de feijoeiro em 
laboratório, mostraram que foi possível isolar o fungo, sendo as colónias idênticas às da 
estirpe FA-15 inoculada. 

No segundo ensaio a análise estatística dos resultados mostrou não existir 
diferenças significativas entre as cultivares de feijoeiro testadas. A análise dos 
resultados (Quadro 3) mostrou que considerando os resultados 35 DAI a cultivar Sete 
anos é considerada intermédia e as restantes (Oriente, W. Emergo, Tarrestre, Rajado, 
Bencanta e Aintree) são consideradas susceptíveis a Fop.  

No decurso do ensaio, e de uma forma sistemática, sempre que morria uma 
planta, inoculada ou testemunha, estas eram retiradas da camara de crescimento e 
transportadas para o laboratório, onde se procedia à análise e isolamento de Fop. Os 
resultados finais mostraram que de todas as plantas inoculadas com Fop, foi possível re-
isolar o fungo, comprovando que a sintomatologia observada é devida à presença do 
patogénio nos tecidos de feijoeiro. Todas as plantas testemunhas analisadas em 
laboratório não permitiram o isolamento do agente patogénico. 

 
Conclusões  

Os resultados obtidos permitem concluir que, considerando a média do índice de 
severidade de todas as cultivares [(Aintree, White Emergo-Snowy e Sete anos (P. 
coccineus), Tarrrestre, Oriente, Bencanta, Rajado e Oriente (P. vulgaris)]!  inoculadas 
com Fop-FA-15, ao longo das observações efetuadas durante 56 DAI e, considerando a 
escala de resistência/severidade adaptada para feijão verde de trepar (Quadro 1), as 
cultivares são resistentes a FOP durante 35 DAI, passando a ser intermédias e/ou 
suscetíveis durante o período em que ocorre a floração da cultura (Quadro 4). Esses 
resultados sugerem que que a data de observação dos sintomas em feijão de trepar, sob 
condições controladas, deve ser numa fase do ciclo vegetativo mais avançada (para 
além de 21 DAI), quando as plantas estão em plena floração. Conclui-se ainda que, 35 
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DAI a cultivar Sete anos, uma cultivar portuguesa regional, é considerada intermédia e 
as restantes (Oriente, W. Emergo, Tarrestre, Rajado, Bencanta e Aintree) são 
consideradas susceptíveis a Fop. Como trabalhos futuros considera-se fundamental a 
realização de ensaios de campo para testar o (s) possível porta-enxerto (s), pois além das 
condições abióticas a que as plantas são submetidas, em situações de campo 
frequentemente as plantas estão expostas a mais que um agente patogénico e a outros 
fatores complexos que podem afetar os mecanismos de interação planta-patogénio.  

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli infeta algumas espécies do género 
Phaseolus, principalmente Phaseolus vulgaris e P. coccineus (de Vega-Bartol et al., 
2011) estando descritas sete raças, que traduzem a variabilidade genética do patogénio. 
Para que a enxertia possa ser utilizada como uma estratégia eficaz no controlo da 
fusariose vascular do feijoeiro, e dado que as raças de Fop estão geograficamente bem 
definidas, é determinante conhecer a (s) raça (s) de Fop presentes em Portugal. Deste 
modo será possível estabelecer um programa de seleção de cultivares de porta-enxertos 
com resistência às raças a (s) raça (s) de Fop presentes em Portugal. Para tal será ainda 
necessário determinar qual a (s) raça (s) presentes no território português, de modo a 
direcionar com mais precisão este tipo de trabalho. Para que este conhecimento seja 
possível é determinante dispor de metodologias validadas para feijão de trepar, como as 
estudadas no presente trabalho. 
 
Agradecimentos 

Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e a Tecnologia e FEDER no 
âmbito do programa PT2020 pelo apoio financeiro ao CIMO (UID/AGR/00690/2013). 

 
Referências 
Abawi, G.S. & Pastor-Corrales, M. A. 1990. Root rots of beans in Latin America and 

Africa: Diagnosis, Research Methodologies, and Management Strategies. CIAT 
Publication No. 35, Cali, Colombia. 114pp. 

Alves-Santos, F.M; Cordeiro-Rodrigues, L.; Sayagués, J.M.; Martín-Dominguez, R; 
García-Benavides, P.; Díaz-Mínguez, J.M. & Eslava, A.P. 2002. Pathogenicity and 
race characterization of Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli isolates from Spain and 
Greece. Plant Pathology 51:605-611. 

Bianchini, A., Maringoni, A.C. & Carneiro, S.M.T.P.G. 1997. Doenças do feijoeiro. 
Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. Agronomica Ceres 2: 376-
399. 

Costa, S.R., Martins, M.F., Mourão. I. & Moura, L. 2016. Avaliação da resistência de 
linhagens de feijoeiro ao nemátode Meloidogyne javanica e ao fungo Fusarium 
oxysporum f. sp. phaseoli. . IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológica. Atas 
Portuguesas de Horticultura 25: 143-149.  

De Vega-Bartol, J.J., Martın-Dominguez, R., Ramos, B., Garcıa-Sanchez, M.-A. & 
Dıaz-Mınguez, J.M. 2011. New virulence groups in Fusarium oxysporum f. sp. 
phaseoli: the expression of the gene coding for the transcription factor ftf1 correlates 
with virulence. Phytopathology 101:470-479. 

Elena, K. & Papas A.C. 2002. Pathogenicity and vegetative compatibility of Fusarium 
oxysporum f.sp. phaseoli in Greece. Journal of Phytopathology 150:495-499. 

FAO, 2011. FAOSTAT Agricultural Database, Available from: http://faostat.fao.org/ 
site/567/DesktopDefault.aspx?PageI%20D=567#ancor 

Ferreira, A.L., Capitão, J.A. Mourão, I., Brito, L.M., Costa, S. & Moura, L. 2016. 
Avaliação da enxertia na cultura protegida de feijão-verde na região Litoral Norte. IV 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura  | Sessão Horticultura Herbácea (Olericultura) 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

357!

Colóquio Nacional de Horticultura Biológica. Atas Portuguesas de Horticultura, 25: 
15-20. 

INE (2016). Estatísticas Agrícolas 2015. Lisboa: I.P. Edição, 2016. 
Koren, A.; Klein. E.; Dieleman, J.A.; Janse, J.; Rouphael, Y.; Colla, G. & Mourão, I. 

2017. Practical applications and speciality crops. In: Vegetable Grafting: Principles 
and Practices. Eds. G. Colla, F. Pérez-Alfocea and D. Schwarz. CAB International, 
Oxfordshire, UK, 245-269. 

Leslie, J.F. & Summerell, B.A. 2006. The Fusarium laboratory Manual. Blackwell 
Publishing, 209 pp. 

Martins, M.F. 2016. Avaliação da resistência de linhagens de feijoeiro ao nemátode 
Medoidogyne javanica e ao fungo Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli. Dissertação 
de mestrado em Agricultura Biológica. Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo, p. 68.Pastor-Corrales, M. A. & Abawi G. S. (1987). Reactions 
of selected bean germplasms to infection by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 
Plant Dis. 71: 990-993. 

Pereira, M.J.Z., 2007. Resistência do feijoeiro a Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 
Tese de Doutoramento, Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento 
de Plantas, Universidade de Lavras – MG, Brasil, 103 pp. 

Pereira, A.C., Cruz, M.F.A., Carneiro, J.E.S., Carneiro, P.C.S., Júnior, T.J.P.; Vieira, 
R.F. & Rodrigues, F.A. 201). Infection process of Fusarium oxysporum f. sp. 
phaseoli on resistant, intermediate and susceptible bean cultivars. Tropical Plant 
Pathology 38(4): 323-328. 

Salgado M.O., Schwartz, H.F. & Brick, M.A. 1995. Inheritance of resistance to a 
Colorado race of Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli in common beans. Plant Dis. 
79:279-281. 

 
 
Quadro 1 - Escala para avaliação da severidade de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli 
em feijoeiro de trepar (Adaptado de Pastor-Corrales & Abawi, 1987). 

Índice Sintomas 
1 Planta sem sintomas externos 

3 
 

25% de folhas com sintomas: leve murchidão (1-2 folhas), clorose e 
descoloração vascular do hipocótilo; 

5 
 

50% de folhas com sintomas: murchidão moderada e clorose das 
folhas/planta, e descoloração vascular extensa até ao primeiro nó; 

7 
 

75% de folhas com sintomas: murchidão severa e clorose das folhas/planta, 
e descoloração vascular por toda a haste e pecíolo; 

9 
 

Planta morta ou gravemente doente, com 100% da folhagem exibindo 
murchidão e clorose, necroses e/ou desfoliação prematura. 
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Quadro 2 - Média do índice de severidade das cultivares 7 Anos, W. Emergo, Tarrestre 
e Oriente inoculadas com Fop-FA-15. Classificação da resistência/susceptibilidade das 
cultivares 21, 28, 35, 42, 48 e 56 dias após inoculação (DAI). Para cada DAI, valores 
seguidos por letras iguais indicam que não existem diferenças significativas entre os 
tratamentos (p <0,05). 

 
Dias após inoculação (DAI) 

Cultivar 21 28 35 42 49 56 
Sete anos 1,11 b 1,33 b 1,44 b 1,44 b   1,67 c 4,78 b 
W. Emergo 1,11 b 1,11 b 1,44 b 1,56 b 1,56 c 6,78 a 
Tarrestre 2,56 a 3,78 a 4,33 a 4,89 a 5,33 b 8,22 a 
Oriente 3,00 a 4,11 a 4,89 a 6,00 a 6,67 a 8,11 a 
       Classificação Resistente 

 
Intermédia 

 
Suscetível 

  
 
Quadro 3 - Média do índice de severidade das cultivares 7 Anos, W. Emergo, Aintree, 
Tarrestre, Bencanta, Oriente e Rajado inoculadas com Fop-FA-15. Classificação da 
resistência/susceptibilidade das cultivares 21, 28 e 35 dias após inoculação (DAI). Para 
cada DAI, valores seguidos por letras iguais indicam que não existem diferenças 
significativas entre os tratamentos (p <0,05). 

 
Dias após inoculação (DAI) 

Cultivar 21 28 35 
Sete anos 1,30 a 1,33 a 4,67 a 
W. Emergo 2,67 a 3,00 a 7,33 a 
Aintree 1,33 a 3,00 a 7,33 a 
Tarrestre 3,00 a 3,67 a 9,00 a 
Oriente 1,67 a 3,67 a 9,00 a 
Rajado 4,00 a 4,33 a 7,67 a 
Bencanta 1,30 a 2,00 a 7,33 a 
    

Classificação Resistente Intermédia Suscetível 
 
 

Quadro 4 - Média ± desvio padrão (SD) do índice de severidade de todas as cultivares 
(Aintree, White Emergo-Snowy e Sete anos (P. coccineus), Tarrrestre, Oriente, 
Bencanta, Rajado e Oriente (P. vulgaris)! inoculadas com Fop-FA-15, 21, 28, 35, 42, 48 
e 56 dias após inoculação (DAI) e classificação da resistência/suscetibilidade. 

DAI Média ± SD Resistência/suscetibilidade a Fop 
21 1,94 ± 0,11 RESISTENTE 
28 2,58 ± 0,14 RESISTENTE 
35 3,03 ± 0,22 RESISTENTE 

Fl
or

aç
ão

 

42 3,47 ± 0,21 INTERMÉDIA 
48 3,80 ± 0,19 INTERMÉDIA 
56 6,92 ± 0,29 SUSCEPTÍVEL 




