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A Fusariose é uma doença de grande impacto na cultura do abacaxi na América do 
Sul, podendo levar a totalidade de perdas na produção. Seu agente etiológico, 
Fusarium guttiforme, apresenta baixa ou nula produção de macroconídios em meios 
de cultura como Batata Dextrose Ágar (BDA) e Nutriente Sintético Ágar (SNA), como 
também utilizando folhas de cravo como indutor na produção. Esta estrutura é de 
fundamental importância para estudos taxonômicos e de virulência, além de ser 
necessária para os experimentos de avaliação da resistência do hospedeiro. Foram 
utilizados 4 meios de cultura para o crescimento de F. guttiforme: Ágar Dextrose 
Sabouraud (SDA), SNA, 1% Sacarose e BM+CMC (Meio Basal + 
Carboximetilcelulose). Após 3, 7, 10 e 14 dias de crescimento do fungo, foi feita a 
quantificação de conídios em uma Câmara de Neubauer. A partir das análises 
constatou-se que BM+CMC foi um meio de cultura eficiente para a alta produção de 
macroconídios em F. guttiforme, com 1,8x105 macroconídios/ml. Por sua vez, para a 
produção de microconídios, o meio de cultura SNA foi o melhor, com 1,1x107 
microconídios/ml. Os demais meios de cultura utilizados não obtiveram resultados 
relevantes na produção de conídios, uma vez que 1% Sacarose pode ocasionar a 
ausência no desenvolvimento dos mesmos e SDA leva a uma baixa concentração 
desta estrutura. A obtenção de um meio de cultura eficiente com alta produção de 
macro e microconídios em F. guttiforme, auxiliará diretamente em estudos de 
taxonomia e de patogenicidade do fungo em programas de melhoramento genético. 
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