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RESUMO 
 
A podridão parda é considerada a principal doença pré e pós-colheita do pêssego, sendo causada pelo 
fungo Monilinia fructicola. O presente trabalho objetiva analisar qual o melhor meio de cultura para o 
crescimento, esporulação e tempo de sobrevivência do fungo. Discos de 7 mm da cultura pura foram 
dispostos em placas de Petri com 20mL dos meios de cultura: batata ágar dextrose (BDA); ágar - suco de 
pêssego industrializado (PI); ágar - suco de pêssego natural (PN); Pagnocca (P) e Sabouraud (S), 
incubadas em B.O.D a 28±1°C durante 10 dias. Obteve-se o Índice de Velocidade de Crescimento 
Micelial (IVCM) através da leitura diária até que a colônia chegasse na borda da placa. A Concentração 
de Esporos (CE) foi determinada com hemocitômetro, utilizando-se o CALIBRA. O delineamento foi 
inteiramente casualizado com 4 repetições. Os maiores IVCM foram PI, PN e S, todos com 7,3 mm/dia, 
diferindo dos demais. Para a CE, o melhor resultado foi obtido em BDA (3,44x10

6 
esporos/mL), não 

diferindo de S e P. A sobrevivência está em andamento em tubos inclinados com 10mL dos meios e 
mantidos a 5±1°C. Conclui-se, até o momento, a superioridade do meio Sabouraud. Contudo, o resultado 
de sobrevivência é importante para a eleição do melhor meio, no restabelecimento do fungo em 
posteriores ensaios científicos. 
 
Palavras-chaves: podridão parda; Monilinia fructicola; pêssego.  
 
 

ABSTRACT 
 

The colored rot fungi are considered the main pre and post harvest peach disease, caused by the fungus 
Monilinia fructicola. This study aims to analyze what is the best culture media for growth, sporulation and 
lifespan of the fungus. 7 mm discs of pure culture were placed in Petri plates with 20 ml of culture media: 
potato dextrose agar (PDA), agar - industrial peach juice (IP); agar - natural peach juice (NP); Pagnocca (
P ) and Sabouraud (S), incubated BOD at 28 ± 1°C for 10 days. This achieved a Speed Growth Mycelial 
Index (SGMI) by reading daily until the colony reached the edge of the plate. The spore concentration 
(SC) was determined by hemocytometer, using the CALIBRA. The completely randomized design was 
with four replications. The largest SGMI were IP, NP and S, all with 7.3 mm/day, differing from the other. 
For the SC, the best result was obtained on the PDA (3.44 x 10

6
 spores/mL) did not differ from S and P. 

Survival progressed in proof tubes with 10 ml of media and maintained at 5 ± 1 ° C. The conclusion is, so 
far, the study of the superiority of Sabouraud medium. However, the result of survival is important to elect 
the best way in restoring the fungus in subsequent scientific tests. 
 
Keywords: brown rot; Monilinia fructicola; peach. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

O pêssego é um fruto que apresenta uma significativa perda pós-colheita 

causada pelo severo ataque da podridão-parda, cujo agente causal é o fungo Monilinia 

fructicola (CARVALHO; CHALFOUN, 1997). Esse fungo penetra nos tecidos vegetais 

através de danos mecânicos que ocorrem durante a colheita, manuseio, transporte e 

armazenamento dos frutos, levando-os à deterioração (BERGAMIM FILHO; AMORIM, 

1996).  

Na pré-colheita, os frutos infectados possuem pequenas lesões pardas, com 

aspecto encharcado, que evoluem para grandes manchas marrons cobertas pela 

esporulação do fungo, principalmente quando estes estão na fase de maturação. O 

fungo se desenvolve nos espaços intercelulares e secreta enzimas, causando a 

maceração e o apodrecimento do tecido infectado (BYRDE; WILLETS, 1977).     Depois 

da colonização, os frutos perdem água e se tornam mumificados, permanecendo na 

planta ou no solo, formando uma fonte de inóculo secundário para novas infecções, que 

podem aumentar a severidade da doença em pré e pós-colheita (MAYDE MIO et al., 

2004; HONG et al., 1997). Villarino et al. (2010) demostraram uma relação positiva 

entre o número de frutos mumificados na árvore e a incidência de podridão parda em 

pós-colheita através de uma equação de regressão. 

Em pêssegos destinados ao consumo in natura, os danos pós-colheita  causados 

por fungos, principalmente a podridão parda, acarretaram em grandes perdas no 

mercado atacadista de São Paulo (MARTINS et al., 2006).  A carência de cultivares 

resistentes faz desta doença a de maior importância econômica nos pomares de 

pessegueiro em todo o mundo (OGAWA et al., 1995).  
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A composição de um meio de cultura, a temperatura e a luminosidade são 

fatores determinantes no crescimento micelial e esporulação de fitopatógenos. A 

quantidade de inóculo produzida varia significativamente em função da espécie, do 

isolado e, principalmente, das condições nutricionais (SIMMONS, 1992).  

A infecção pela Monilinia fructicola é favorecida com uma umidade do ar alta e 

temperatura elevada (BIGGS; NORTHOVER, 1988; KOBALL et al., 1997). A 

temperatura apresenta um grande efeito na germinação, infecção, período de 

incubação e de latência do patógeno. Uma temperatura de 25ºC é ideal para o 

crescimento do micélio, germinação e produção de conídios (BLEICHER, 1997).  

Este trabalho tem como objetivo analisar o melhor meio de cultura para o 

crescimento, esporulação e tempo de sobrevivência do fungo Monilinia fructicola. 

 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O experimento foi conduzido no laboratório de Fitossanidade do Centro 

Tecnológico de Estudos Avançados, na Faculdade Integral Cantareira, São Paulo. 

Discos de 7 mm da cultura pura Monilinia fructicola foram dispostos em placas de Petri 

com 20mL dos meios de cultura (figura 1): batata dextrose ágar (BDA); ágar-suco de 

pêssego industrializado (PI); ágar-suco de pêssego natural (PN); Pagnocca (P) e 

Sabouraud (S) (tabela 1). As placas foram incubadas em B.O.D a 28±1°C durante 10 

dias. 
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 A avaliação foi feita medindo-se diariamente o tamanho da colônia nos dois 

sentidos perpendiculares da placa com o auxílio de um paquímetro digital, até a colônia 

completar a placa (10 dias). De acordo com Maguire (1962), adaptado por Oliveira 

(1991), obteve-se o Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM) pela equação 

1. 

IVCM = Σ(D-Da)/N, 
Equação 1 
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sendo D= diâmetro médio atual da colônia; Da=diâmetro médio da colônia do dia 

anterior e N = número de dias após a inoculação.  

A Concentração de Esporos (CE) foi determinada no décimo dia. Obteve-se uma 

suspensão de esporos adicionando-se 1 mL de água destilada esterilizada em cada 

placa, espalhando-se com o auxílio de uma alça de Drigalsky. Foi colocada uma gota 

de Tween num tubo de ensaio contendo a suspensão de esporos e, em seguida, 

utilizou-se o vórtex. A suspensão foi retirada do tubo de ensaio com o auxílio de uma 

micropipeta para quantificação em câmara de Neubauer. Utilizou-se o Sistema para 

Contagem de Esporos Microbianos e Calibração de Suspensão (CALIBRA). O 

delineamento foi inteiramente casualizado com 4 repetições.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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              Figura 3. IVCM dos diferentes tratamentos 
 
 

 
             Figura 4. Concentração de esporos dos diferentes tratamentos 
  

 

De acordo com a figura 3, os maiores IVCM foram para Ágar-suco de pêssego 

natural (PN), Ágar-suco de pêssego industrializado (PI) e Sabouraud (S), todos 

apresentando 7,3 mm/dia, diferindo dos demais tratamentos. Para a Concentração de 

Esporos (CE) (figura 4), o melhor resultado foi obtido em BDA (3,44x106 esporos/mL), 
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não diferindo de Sabouraud (S) e Pagnocca (P). A sobrevivência está em andamento 

em tubos inclinados com 10mL dos meios e mantidos a 5±1°C.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, até o momento, a superioridade do meio Sabouraud. Contudo, o 

resultado de sobrevivência é importante para a eleição do melhor meio no 

restabelecimento do fungo em posteriores ensaios científicos. 
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