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Estria bacteriana
do milho

(Xanthomonas vasicola pv. vasculorum)

Sintomas

A estria bacteriana do milho é causada pelo
patógeno Xanthomonas vasicola pv. vasculorum.
A doença foi constatada pela primeira vez em
lavouras de milho, na África do Sul, em 1949.
Recentemente alcançou níveis epidêmicos em
lavouras de diversos estados norte-americanos.
Na América do Sul, os primeiros relatos foram
constatados em províncias da Argentina em 2010.
Mais recentemente, em 2016, sintomas
característicos da estria bacteriana foram
constatados em lavouras de milho no Oeste do
Paraná. Na safrinha 2018, foi identificado um
aumento da incidência dessa doença nas regiões
Oeste e Centro-Oeste do Paraná.

Os sintomas podem ocorrer em qualquer fase de crescimento
do milho. Caracterizam-se, inicialmente, pela formação de
pequenas pontuações (Figura 1_A), podendo evoluir para
lesões alongadas e estreitas alocadas entre as nervuras das
folhas (Figura 1_B). As bordas das lesões são onduladas, o
que auxilia na diferenciação em relação a doenças de
sintomas semelhantes, como a Cercospora spp. (Figura 2).
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Figura 1: Lesões de estria bacteriana do milho. A) lesões iniciais no formato de pequenas
pontuações; B) lesões alongadas, estreitas, e com bordas onduladas e restritas às regiões
internervais. Fonte: Desenvolvimento de Produtos LongPing High-Tech.
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Figura 2: A) Lesões características da estria bacteriana do milho; lesões alongadas e
estreitas, com bordas onduladas. B) Lesões características da doença fúngica Cercospora
spp.; lesões de cor acinzentada, alongadas e estreitas, com bordas regulares.
Fonte: Desenvolvimento de Produtos LongPing High-Tech.
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Agente Causal
As lesões podem apresentar coloração marrom ou
amarela-alaranjada. Quando observadas contra a
luz, pelo lado inferior da folha, as lesões são
translúcidas e apresentam halos amarelos longos
que se estendem de cada extremidade da lesão.
Em condições favoráveis, os sintomas podem
evoluir cobrindo toda área foliar, que pode
coalescer, necrosando grande parte das folhas e
atingindo folhas superiores (Figura 3).

Figura 3: Lesões alongadas seguindo a orientação das nervuras. Doença
em estágio avançado, com formação de grandes áreas necróticas.
Fonte: Desenvolvimento de Produtos LongPing High-Tech.

Para diferenciar a doença bacteriana das doenças
fúngicas, pode-se fazer o teste de exsudação
bacteriana. Para realizar o teste, corta-se um
pedaço da folha de milho com o sintoma suspeito
da doença bacteriana e coloca-se na água. As
lesões bacterianas apresentarão um exsudato.
Para uma identificação mais precisa (definição do
gênero e espécie do patógeno), é importante
coletar amostras e enviar para um laboratório de
fitopatologia, para análise e diagnóstico.

A estria bacteriana é causada por bactérias do gênero
Xanthomonas. Este nome é derivado do grego xanthos, que
significa amarelo, referenciando a pigmentação amarela
ligada à membrana. Por meio dessa pigmentação específica do
gênero, é possível utilizar marcadores quimiotaxonômicos
e diagnósticos para distinguir a bactéria Xanthomonas de
outras bactérias.
Como o patógeno da estria foliar do milho difere de outras
espécies e patovares de Xanthomonas (que infectam membros
da família Poaceae) em relação a muitas características e
testes de especificidade do hospedeiro, a espécie teve várias
alterações no nome. Estudos mais recentes de comparação
dos genomas e de patogenicidade classificaram o agente
causal da estria bacteriana do milho como X. vasicola pv.
vasculorum. Dentre os nomes, a estria bacteriana pode ser
conhecida como X. campestris pv. zeae e X. axonopodis pv.
vasculorum.

O uso de fungicidas
não é eficaz no
controle do patógeno.

Ciclo da doença Xanthomonas vasicola pv. vasculorum
Atualmente, ainda temos uma restrita literatura descritiva sobre a epidemiologia da bactéria X. vasicola pv. vasculorum na cultura
do milho, principalmente em condições climáticas brasileiras.
Entretanto, a ocorrência desse agente etiológico em outros países (EUA, Argentina e África do Sul) nos permite um estudo de caso e
identificação de peculiaridades do ciclo da doença.
Em geral, a expressão da bactéria X. vasicola pv. vasculorum ocorre em áreas de alta temperatura, associadas ao molhamento foliar.
Seu crescimento ótimo ocorre à temperatura de 28 °C, podendo se desenvolver numa faixa de 10° C e 37° C, encontrando no clima
brasileiro condições ideais para seu desenvolvimento.
A dispersão da bactéria no ambiente acontece através da água e do vento. Estudos realizados na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos
EUA, notaram em alguns casos a infecção inicial da doença a partir do terço inferior da planta, região de maior incidência de respingos de
água. Porém, em casos de fortes tempestades, a infecção também aconteceu em diferentes partes do dossel das plantas.
A infecção ocorre pela penetração da bactéria nos tecidos foliares, de forma semelhante a outras fitobacterioses já conhecidas.
Os principais pontos de penetração da bactéria nos tecidos foliares são os estômatos e eventuais ferimentos físicos na folha.
Presume-se que a bactéria sobreviva em restos culturais e plantas daninhas adjacentes ao cultivo do milho. Outras estirpes de
Xanthomonas causam danos foliares também nas culturas da cana-de-açúcar, sorgo, banana e alguns capins.
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Danos Econômicos Potenciais
No Brasil, ainda não existem estudos que quantifiquem os danos econômicos causados, bem como o
impacto na produtividade e na qualidade de grãos. No entanto, em regiões onde a doença atingiu uma vasta
área, com níveis de incidências acima de 90%, a área foliar comprometida pela doença foi superior a 50%
em híbridos suscetíveis.
A possibilidade de dano econômico dessa doença à cultura do milho dependerá diretamente das condições
climáticas da região, presença de inóculo inicial da área, e o momento fisiológico do milho no instante da
infecção da bactéria.

Medidas de Prevenção e de Controle
Como é uma doença causada por uma bactéria, o uso de fungicidas não é eficaz no controle do patógeno.
Até o momento, não existe controle químico efetivo para o manejo de Xanthomonas vasicola pv. vasculorum.
Como a bactéria pode ficar em restos culturais, práticas como a rotação de culturas com plantas não hospedeiras são uma
boa opção de manejo. Outra maneira de evitar a propagação da bactéria é fazer a limpeza de equipamentos agrícolas,
evitando, assim, a disseminação da doença para lavouras não infectadas.
A utilização de genótipos resistentes e o controle de plantas de milho voluntárias na entressafra são estratégias de manejo
que devem ser adotadas para a prevenção da disseminação da doença.

Considerações Finais
A presença de uma nova doença na cultura do milho, a estria bacteriana, merece a atenção de
técnicos e produtores. Embora ainda não seja possível quantificar os danos econômicos causados
por essa doença, o potencial de danos é significativo. A LongPing High-Tech está atenta a esse
assunto, e preparada para garantir aos produtores de milho a melhor genética, o melhor
posicionamento de produtos e as melhores opções de manejo para evitar perdas com essa doença.
Consulte os técnicos da Longping High-Tech para mais informações.
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