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Resumo 

Na indução de resistência agentes bióticos ou 
abióticos ativam mecanismos latentes de defesa de um 
vegetal, evitando ou atrasando a infecção de patógenos. 
Os mecanismos podem envolver a síntese de 
fitoalexinas, que na cultura do feijão (Phaseolus 
vulgaris), tem a faseolina como principal. O trabalho teve 
como objetivo, avaliar a eficiência de agentes indutores 
de resistência em cultivares de feijão (BRS Esteio, IPR 
Uirapuru, IPR Tuiuiú e IPR Quero-Quero). O 
delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
aleatorizado, com 14 tratamentos e quatro repetições. 
Os tratamentos consistiram em: sete produtos diferentes 
à base de Trichoderma spp., Bacillus subtilis, Bacillus 
thuringiensis, Ascophyllum nodosum, ácido salicílico, 
acibenzolar-S-metílico, hidróxido de fentina e água 
(tratamento controle). Houve indução de faseolina por 
alguns dos produtos testados e a resposta variou em 
relação as cultivares de feijão utilizadas. 

Introdução  

 O controle químico e uso de cultivares 
resistentes são considerados grandes aliados na 
produtividade de culturas economicamente importantes 
(MELO et al., 2017). Outros métodos de controle, como 
indução de resistência, estão se mostrando como opção. 
Agentes bióticos ou abióticos ativam mecanismos 
latentes de resistência de um vegetal, evitando ou 
atrasando a infecção por microrganismos. Estes 
mecanismos podem envolver a síntese de fitoalexinas 
(PASCHOLATI et al., 2015). Na cultura do feijão 
(Phaseolus vulgaris L.), a principal fitoalexina sintetizada 
é a faseolina (BRAND et al., 2010). O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a eficiência de agentes indutores de 
resistência em cultivares de feijão, em laboratório. 

Material e Métodos 

Os experimentos foram conduzidos em laboratório na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, no 
delineamento inteiramente aleatorizado, com 14 
tratamentos e quatro repetições. A metodologia utilizada 
foi proposta por Dixon et al. (1983) adaptada por Solino 
et al. (2017). As leituras foram realizadas em 
espectrofotômetro a 280 nm. As cultivares de feijão 
utilizadas foram IPR Tuiuiú, IPR Uirapuru, IPR Quero-
Quero e BRS Esteio, que foram avaliadas 
separadamente. Os tratamentos foram compostos por 
sete produtos diferentes à base de Trichoderma spp. 
(TRA-1, TRE-2, TRH-3, TRL-4, TRK-5, TRT-6 e TRV-7), 
Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Ascophyllum 
nodosum, ácido salicílico, acibenzolar-S-metílico, 
hidróxido de fentina e água.  

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e as diferenças entre as médias, 
comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade, com auxílio do software SASM- Agri 
(CANTERI et al., 2001). 

Resultados e Discussão 

 Foi possível verificar que houve indução de 
faseolina por alguns dos produtos testados e a resposta 
variou em relação as cultivares de feijão utilizadas. Para 
a cultivar IPR Quero-Quero, o isolado de Trichoderma 
TRL-4 foi o produto biológico que apresentou maior 
potencial de indução da faseolina. Para a cultivar IPR 
Tuiuiú, os destaques foram os isolados TRA-1, TRE-2 e 
a bactéria B. subtilis. O isolado TRH-3, proporcionou o 
melhor resultado para a cultivar IPR Uirapuru e para a 
BRS Esteio o B. thuringiensis foi o que se destacou 
como o melhor indutor. Ferreira et al. (2019) observaram 
acúmulo de fitolaexina em cotilédones de soja (Glycine 
max), tratados com Trichoderma asperellum e Bacillus 
subtilis, comprovando o efeito indutor destes 
microrganismos. 

Conclusão ou Conclusões 

Foi possível verificar que houve indução de 
faseolina por alguns dos produtos testados e a resposta 
variou em relação as cultivares de feijão utilizadas. 
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