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Resum
Botrytis cinerea Pers, és el long causant
de la podrídura grisa, El seu control es
realitza b:lsicament illUb fungicides,
encara que l'aparició de poblaeions re
sistenlS redueix l'endeia d'aquest con
trol. L'objectiu d'<lquest treball ha esta!
la caracterització in vitro d'amats de B,
cillerea resistents a benolllil, procilllido
na i carbendnilll3 + dielofencarb pro
cedenls de tomaguet cultivat en biver
nacle a les comarques del Maresme i
del Ba Lx Llobregal. Es va n llIosll'eja r un
total de 10 hivernacles deIs guals es van
obtenír 90 ,¡,¡lbts de B, cÍJlerea, 50 del
Maresme i 40 del Baíx Uobregat. Tots
els ,,'illats es van 1Il0strar sensibles a Clr
bendazima + dietofencarb. Deis 50
a'illats procedel1ls del !v!aresme, un 56%
era doble resistent a benolllil i procimi
dona (BlIpkCDs), un 24% era sensible a
benomil i resistent a procimidona
(BsPRCDs), un 2% era resistent a beno
mil i sensible" procilllidona (BRpSCDS)
i un ]8% era sensible als tres fungicides
(BspsCDS), DE'ls 40 ,úllats recollits al
Baix Llobregat, un 75% era resistent
benolllil i procilllidona, un 15% era SE'n
sible ;] bE'nolllil i resistent J procimido
na i un 10 % era sensiblE' a tOt5 tres fun
gicidE's, En cap deIs hivemaclE's tllostre
jals es van dE'lectar a'ilbts triple rE'sis
¡E'nts (BRpRCDH), Els a'illats C3r3cteritzats
COlll a fE'sistE'nts van prE'sentar tm gmll
de resistencia alt (C150 a'ilJats resistE'ntsl
CI50 ;úllat sensible < 100),

Botrytis cinerea Pers, E'S el hongo cau
sante de la podredumbre gris, El con
trol de la enfE'rllledad SE' realiza
lIIedianre la aplicación de fungicidas,
aunque la ;¡pMición de poblaciones
resisrentE's reduce la eficacia ,ié' los rra
tamientos. El objetivo de E'stE' trabaío ha
sido camcrerízar in I'itro aisbdos dE' B,
l'ÍJ1erea resis!E'ntE'S a benomil , procillli
dona y carbendazima + dietofencarb
procec1E'ntes dE' tomateras cultiv,Hias en
invernaderos cOlllE'rciales de las comar
C;IS del Maresll1E' y del BaLx L1obregat.
SE' muestrearon un total de 10 inverna
deros de los cuales se obtuvieron 90
aislados, 50 del JvlarE'sme y 40 del Baix
Llobregal. Todos los aislados fueron
sensibles a carbE'ndazima + dietofen
orb, De los
,lisiados procedentes
del lvlarE'sme, un 56% era doblE' resis
tente a bE'nomíl y procimidona
(BHt'CD-'), un 24% er3 sensible a beno
mil y resistente ;J procimidona
(BSp"CD"), un 2% era resistente a beno
mil y sensible a procilllidona (BI'P'CD')
y un 18% era ~ensiblE' (BspsCDS) '1 los
tres fllngíeidas, De los 40 aislados pro
cedentes del Bdx Llobregat, un 75% era
rE'sistente a benomíl y procimidonn, un
era sensible ;1 benomil y resistente
a procimidona y un 10% E'1~1 sensiblE' a
los rres fungiciclas, En ningún invE'rna
dero se delecraron aisbdos triplE' rE'sís
tentes (BHpHCDr'J, Los aislados caractE'
rizados como resistentes presE'ntaban
un grado ele rE'sistencia alto (C150 aisla
dos resistentes I CI50 aislado sensible>
100),

r..l0[s c1all

Pabbras da\'e

Benzilllielazoles, Botryris c¡¡lerea, carbE'n
dazillla + dietofencarb, dicarboximides,
l'E'sístencia a fllngicides,

+ dietofE'ncarb, dicarboximida, resisten
;l

fungicid;Js,

níe fungus that causes grey l1lould.
Disease control is lllainly by fungícídes,
bU! the occurrence of fungicide resis
lant slrains decre:lses control effective
ness, Tlle objective of this work was the
in 1Jitro chawcterization of resistant iso
bIes of B, cinerea to benomyl, procymi
done and carbendazim + dielllofE'ncarb
from tomaro crops growing in COlllmer
cíal greenhouses in the counties of
MareSIllE' and Baix Uobregat, Ten gre
enhouses were slllveyed and 90 isola
tes WE'rE' collected, 50 frolll MareslIle
'lOd 40 frolll Bai.x Llobregat. All isolates
werE' sensitíve to carbendazim + diet
hoferncarb, Out of 50 ísohnes collected
in Maresme, 56°/) were rE'sislJnt 10 both
benomyl ane! procymidone (BRP'CDs),
24% were bE'nomyl-sensitive and procy
lllidone-resístant (BSpRCDs), 2% were
benomyl-rE'sístant and procymidone
sensitive and 18% were sensitíve ro all
lhree fllngicides, Out of 40 isolales
collecled in Baíx UobrE'gat, 75% were
double resistant, 15(¡io were benomyl
sensitíve and procymidone-resislance,
and finally, 10% were sensitive to all
three fungicides, Triple resislalll isoJales
were not fOllnd (BRP'CDH l. Resistant
isolates had a high resislance levE'!
(EC50 resistant isolate / EC50 sensÍlive
isolale > 100 J,
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Introducció
La malaltia causada pel fong Botrytis cil/erea Pers.
es coneix amb el nom de podridura grisa. El
rang d'hostes és 1110lt ampli, i lu estat citada en
especies diferents (MACFARLA'IE 1968). La
podridura grisa afecta tant a cultius a l'aire !liure
com a cultius en hivernacle. Les condicions tem
perades i humides afavoreixen el desenvolupa
ment de la malaltia, que pot provocar perclues
severes de producció. La sensibilitat deis dife
rents cultius hortícoles a B. cinerea varia en fun
I'albergínia es considera
ció de I'especie;
molt sensible, el pebrot i el tomaquet són mitja
nament sensibles, i la sensibilitat de la mongeta
i el cogombre és mitjana-baixa. Díverses avalua
cions en cllltius de pebrot i albergínia en hiver
nade del litoral andalús durant les campanyes
1981-1982 i 1982-1983 van mostrar que el per
centatge de plantes de pebrot afectades per hl
podridura grisa era del 55% i el 43%, mentl'e que
el percentatge de plantes d'albergínia afectades
era del 99%) i el T!.%, respectivament {LÓFEZ
1
Les perdues economiques de producció
poden ser majors del
en l110lts cultius
segons quines siguin les condicions ambientals.
A
el cost d'inlervenció per combatre la
malaltia suposa un encariment del cost de pro
ducció. A Europa, els anys 1992 i 1993, el 25%
30% de vinyes va ser tractat amb fllngicides amb
un cost estimat d'aplicació d'entre 20 i 50 milions
d'euros (CABl 2000).
El control de B. tilleretl és difícil, ja que pot
afectar qllalsevol palt de la planta i en qU<llsevol
estadi de desenvolupameht. A més, poden pro
duir-se infeccions latents que es desenvolupen
en postcollita. El control de la malaltia es fa prin
cipalment mitjan~;-mt l'aplicació de fllngicides.
~lalgrat que no hi ha dades estadístiques de la
utilització de fu ngicides , es considera que a la
zona del sud-est i el nord-est espanyol els grups
ele fungicides més utilitzats pe!' ordre d'im
pOltancia són: les dicarboximides, els benzimi
dazoJes i allres fungicides d'ampli espectre COIl1
ara la diclolluanicb i el dortalonil (RAPOSO et ill.
1995). No obstant <1Íxo, han estat cit;lts casos
d'a'ilbts de B. cinerea resiSlents als benzimidazoles
(PORTA-Pt:GLIA 1978; j\IAt:DE 1980; GlJLLI"O i GARI
BALOI 1987), les dicarboximides (GULLlNO et al.
]982; KATAN 1982; LEROUX i
1985; FRAILE
et al.
i la barreja de carbendazima + dicto
fencarb (N~fenilcarbamat) CKXr.i\N et al. 1989). Els
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a'illats de B. cinerea poden manifestar resistencia
múltiple a benzimidazoles i diGuboximides
(PAPPAS et al. 1979; WANG et aL. 1986; MOORMA.l"J i
LEASE 1992) o a benzimidazoles, dicarboximides
i N-feni\carbamats (FARETRA et aL. 1989; EL.W et al.
1992; LEROUX i MONCOBI.E 1994; RAPOSO et al.
]996). Per tant, és necessari determinar la pre
sencia d'a'illats resistents a fungicides en una area
de producció
determinada, així com la
seva freqüencia, per dissenyar estrategies d'ús
deis fungicides que permetin controlar la malal
índucció
tia i que no afavoreixin la selecció
d'amats resistents a les materies actives més etl
caces. Amb aquest plantejament es van realitzar
dos treballs {CAPDEVIL.~ 1999: GARCÍA i NAVARRO
amb l'objectiu de coneixer les característi
ques de poblacions de B. cinerea presents a rarea
de producció hortícola del litoral barceloní. El
primer deis treballs (CAPDEv1LA 1999) va propor
cionar la informació basica necessaria per carac
teritzar amats de B. cinerea in vitro mitjan~ant un
test qualítatiu que utilitzava dosis de fungicida
discriminants i va contrastar aquests resUltlh
amb assaigs realitzats en condicions in vivo sobre
cotiledons de meló. Alhora, es va contrastar I'e
fic:lcia de nOllS fungicides antibotritis en condi
cions in vitro, tot determinant la concentració
que inhibeix el creixement del miceli al 50%
(C150). En el segon deis trebal1s (GARCÍA i
NAVARRO 1999). es va caracteritzar la sensibilitat
d'aillats de B. cinerea procedents de mostres de
tomáquet infectades que es cultivaven en hiver
nade a les comarques elel I\1aresme i el Baix
Llobregat, i es van detemlÍnar I'activitat deIs fun
gicides assajats í el nivell de resistencia deIs
amats.

Contrasts d' eficacia in vitro de diferents
fungicides comercials a base de benomil,
procimidona i carbendazima + dietofen
carb envers el B. dnerea
La determinació de ¡'eficacia cle fungicides in
vitro amb fórmules comercials ha de tenir en
compte la possibilitat que tinguin eficacies dife
rents, ja que els coadjuvants presents en dife
rents fónnuJes comercials a base de la mateixa
materia activa poclrien modificar les caracterÍsti
ques fisicoquímiques del medi de cultiu i reper
cutir sobre el creixement del 111iceli del fong. Per
tant, és important cleterl11in~lr I'efecte de diferents

productes comercials sobre el desenvolllpament
del fong.
Es va determinar la resposta de quaU·e amats
de B. cinerea a 7 fónnules comercials a base de
benomil 50% \VP lBenlate (Du PonO, Afromyl
(Arrasa), Benmar 50 (Sarabia), Benomilo 50 (Ara
gonesas), Benopron (Probelte), Fllndazol 50 \XIP
Ondukern) i Benofit (Agrocalidad)l, dos :1 base
de procimidona 50% [Kenolex 50 \'V'P (Keno
Gard) i Sumisclex 50 \VP Ce. Q. Massó)] i dos a
+ clietofencarb 25%
base de carbendazima
\\iP [Sumico 50 \VP (e. Q. Massó ) i Sumifol 50
\VP (KenoGardJ). Els a·illats de B. cinerea ulilit
zats en aquest estudi van ser obtinguts ele la
Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT)
(amats 2850 i 2996) i de mostres de pebrot ¡nrec
tades procedents de la província de J\1úrcia
(aillats R i 3R). Els a·ilbls es van cultivar en pata
ta-dextrosa-agar (PDA) amb 100 mg L-l de sulfat
d'estreptomicina a 18°e. De cada amar es va
transferir un disc de miceli en creixement a PDA
per produir suficient inocul per desenvolupar
I'assaíg. La col·lecció d'amats es va conservar en
aigua destil·lada esteril i gel de sílice per a la rea
Iització deis estudis posteriors.
Es va dur a terme un
per determinar
qualitativament la resistencia a bcnomil, proci
midona i carbendazima + dietofcncarb mit
jan"ant dosis discriminants del fungicida. Discs
de 6 mm de cli;'¡metre del marge de la colonia de
cadascun deIs ai1lals van ser transferits a ciípsu
les de Pelri amb PDA que contenien 1 mg m.a.
L-! de benomil, 5 111g m.a. L-l de procÍl,lÍdona, 6
mg 111.a. L-! de la barreja carbenebzi111a + dieto
fencarb i medi de culriu sense fungicicb (con
trols). Cada combinació a"illal-fllngicida es va
EIs cultius es van incubar a
repetir tres
18°C i amb foscor. El creixement del miceli es va
avaluar al cap ele 3 cties. Els a'illats es van consi
derar resistents o sensibles al fungicicla segons si
el miceli creixia o no en el medi de cultiu, res
pectívament. Qllan hi luvia creixe1l1ent es va
mesurar el dEllnetre de la colónia i es va calcu
lar el percentatge d'inhibició, Les dades es van
transformar segons la transfoI'mació angular i es
van sotmetre a analisi de variüncia per determi
nar la igllaltat o diferencia entre fórmules comer
daIs agrupades per materia activa.
Deis quatre a"ilbls utilitzats en l'assaig, els
amats 2850 i 2996 es van mostrar sensibles a
totes les fórmules a base de benomil, procimi
dona i carbenelazi111a + c1ietofcncarb, 111entre que

els aillats R i 3R es van mostrar resistents a beno
mil i procimiclona i a benomil, procimidona i
carbendazima + dietofencarb, respectivament,
sense que hi hagués diferencies significatives
entre fórmules a base de la mateixa materia acti
va. EIs resultats d'aquest estudi posen de maní
fest que la utilització de diferents fórmules co
mercials antibotrilis assajades a base de la matei
xa materia activa no es pot considerar un factor
de variabilitat deIs resultats i, per tant, poden uti
lilzar-se indistintament per copsar I'estat de la
resistencia de B. cinerea.

Caracterització d'ai1lats de Botrytis cine
rea resistents a benomil, procimidona
carbendazima + dietofencarb in vivo
Encara que els assaigs qualitatius en condicions
in vitro són més rapids de fer perquc permeten

treballar amb UI1 nombre d'amats molt més gran
per unitat de temps, els assaigs in vivo permeten
donar una visió més realista del que pot ocórrer
en situació de campo Per tal de validar I'assaig
qualitatiu realitzat previament, vürem plantejar
un assaig en conclicions in vivo.
La sensibilitat de cadascun deIs aYlbts als run
gicieles es va determinar segons I'habilitat d'in
fectar cotiIe:dons ele meló cv, Ricamiel tractats
amb la dosi comercial recomanada. El planter va
ser produ"it en safates alveolades en condicions
d'humitat a saturació i amb 20°C de temperatura
i foscor. Quan les I1avors van germinar, les plan
tules es van transferir a un hivernacle 011 es van
desenvolupar fins a I'aparició de la primera fulla
veritable. En :Iquest estadi de desenvolupament,
les plantules de meló es van tractar amb els fun
gicides Benlate <benomil 50% \,('P), Kenolex 50
WP (procimidona 50% WP) i Sumifol 50 WP (car
bendazima 25% + dietofencarb
\XIp a dosis
d'l,5 g p.e.
1 g p.e. L-l i 1.5 g p.e. tI, res
pectivament, amb un polvoritzador manual fins
al punt de degoteig, Es van incloure plantes pol
voritzades amb aigua destil·laela com a control.
de polvoritzar les pJ:lI1tules
Cinc llores
es van seccionar els cotiledons i es van transfe
rir a Glpsules de Petri que contenien paper ele
filtre esteril saturat amb aigua deslil·lada esteril.
Caela dpsula contenía 5 cotiledons, c1amunt deIs
quals es va c1ipositar un disc de miceli de 6 mm
de diametre del marge de la col¿mia, i es va incu
bar a 20°C i amb roscor. Al cap de sis elies es va
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avaluar l'assaig i es va considerar que l'amat era
resistent al fungicida si els cotiledons presenta
ven podridura tova, fosca i vítria, símptomes
d'haver estat infectats per B. cinerea. Alhora es va
distingir entre podridura i podridura amb espo
rulació. Cada combinació de cotiledon per trac
tament i a"illat es va repetir deu vegades.
Tots els amats van infectar els cotiledons de
meló control polvoritzats amb aigua destil·lada i
la majoria van esporular, a excepció de I'a"illat
2996. El comportament deis amats assajats en
cotiledons tractats amb fungicides va ser dife
rent. Així, mentre que els amats 2850 i 2996 es
van mostrar sensibles als tres fungicides aplicats
a la dosi comercial recomanada, els a"illats R i 3R
es van mostrar resistents a la fórmula a base de
benomil i procimidona i a les fónnules a base de
benomil, procimidona i carbendazima + dieto
fencarb, respectivament, amb infecció de la mos
tra i esporulació profusa. Els resultats de l'assaig
in vivo van ser coincidents amb els de l'assaig in
vitro. Per tant, els assaigs in vitro són una eina
valida per determinar l'estat de resistencia als
fungicides i copsar de forma rapida la freqüen
cia d'a"illats resistents al camp i la seva evolució
en una area de producció determinada.

si probit (FINNEY 1980); es va calcular la CI50 i es
va contrastar entre a"illats i fónnules.
La majoria deis a"illats es van mostrar sensi
bles a Switch i Teldor a dosis d'l mg m.a. L-l i
van inhibir totalment el creixement del miceli, a
excepció de la combinació Switch-3R, on la inhi
bició del creixement de! miceli va ser inferior al
95%. La CI50 de Teldor no va diferir entre a"illats,
mentre que la CI50 de Switch va ser inferior per
als a"illats 2850 i R (raula n SUTY et al. (1997) van
determinar que 0,2 mg m.a. L-l de fenhexamida
era la dosi discriminant entre a"illats resistents i
sensibles a fenhexamida. Tot i que no es dispo
sa d'informació en relació amb Switch, la dife
rencia de CI50 entre amats fa suposar l'existen
cia d'un cert grau de tolerancia al fungicida per
pa11 de l'a"illat 2996 i, en major mesura, de l'amat
3R. Aquests resultats conviden a desenvolupar
estudis de seguiment deis a"illats de B. cinerea per
determinar e! possible increment d'aquesta tole
rancia al fungicida que podria implicar e! desen
volupament d'a"illats resistents amb e! temps.

Determinació de l' eficacia de nous pro
ductes específics antibotritis in vitro

Aillat de

El desenvolupament i la comercialització de
nous fungicides per controlar e! B. cinerea fa ne
cessaria la realització d'assaigs per rebutjar l'e
xistencia de resistencia creuada amb materies ac
tives existents, així com per determinar el risc de
selecció i/o inducció d'amats resistents a les
noves fónnules.
Dues fórmules comercials noves, Switch
(ciprodinil 37,5% + tludioxonil 25% WG, Novar
tis Agro) i Teldor (fenhexamida 50%, Bayer), van
ser assajades en condicions in vitro per detenni
nar la CI50 deis quatl'e a"illats del fong. Les con
dicions de l'assaig van ser les mateixes que les
descrites anteriorment. Les dosis assajades per a
cada fórmula van ser d'l, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,02
i 0,01 mg m.a. L-l Cada combinació fungicida
dosi-a"illat es va repetir 5 vegades. Al cap de tres
dies es va mesurar e! creixement radial de la
colonia i es va calcular el percentatge d'inhibi
ció. Les dades van ser analitzades segons l'anali-
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Taula 1. Concentra ció d'inhibició del 50% (CI50) del creixe
lllenl delllliceli de quatre a"j]]ats de B. cilJerea en Switch (cipro
dinil .37,5% + fludioxonil 25%) i Teldor (fenhexamida 50%) en
condicions in uitro.

Switcl,

TeYor

H. cillerca

2850
2996
R

3R

0,041
0,079
0,040
0,233

(0,028,
(0,062,
(0,033,
(0,154,

0,058)
0,100)
0,058)
0,382)

c
b
c
a

0,052
0,049
0,064
0,056

(0,0.35,
(0,0.30,
(0,053,
(0,041,

0,076)
0,077)
0,078)
0,074)

a
a
a
a

Cada dada tés la mitjana de cinc repeticions. Dades de la matei
xa columna seguides de la mateLxa lletra no difereixen signifi
cativament segons l'analisi próbit (P > 0,05).

Caracterització in mtro d'ail1ats de B. d
nerea resistents a benomil, procimidona i
carbendazima + dietofencarb procedents
del litoral barceloní
El mostratge es va dur a tenne en hivernacles
destinats a la producció de tomaquet a les
comarques del Maresme i el Baix Llobregat. La
localització deis hivernacles on es desenvolupa
va la malalLia es va fer amb l'ajut deis responsa
bles tecnics de les agrupacions de defensa vege
tal de! Baix Maresme i e! Baix Llobregat. Es van

Illostres vegetal s ínfcctacles per B, cinaea
ele 9 hivernacles, 5 al Maresme i 4 al J3aix
L'~úlbl1lent del fong es va fer a partír
de lesions de fulles, pecíols o fruits que presen~
taven fructifica ció del fong, Porcions ele b fruc~
(j['jcació es van incubar en c'\psules ele Petri que
contenien [Xll;lta-clextrosa-ag;u (rOA) ambl 00
mg 1 1 ele sLllfal d'estreptomicina a 18°C. De caela
a'illat es va transferir un clisc de miceli en creixe
ment arDA per produir suficient iJ1(lcul pel'
descfn'olupar I'assaig, En total es van obtenir 90
a'ill~lts ele lO hívernacles, La col'lecció c!';úlbts es
va conservar en aigua destil·lael;¡ esteril per a la
realitLlCió deis estuclis posteriors.
Es va rer un assaig per determinar qualitati
vament la resistencia a benomil, pro.cimidon<l i
c;lrbendazima + dietorencarb mitjanc;ant dosis
discriminants del rungicicla. Oiscs ele 6 mm ele
diametre el el m:lrge de b colonia de cadascun
deis a'illats van ser transferits a capsules de Petri
amb rDA que contenien 1 mg 111,;1. L-l de beno
mil <Benomilo 50), 5 mg m.a. L-l de procimido
na (Sumixcle 50) i 6 mg Ill.;l. L-l ele la b:lrrekl
carbenclazima + dietofenéarb (Sumico 50). Fls
:úllats 2996 i 3R van ser inclosos com ;1 control
sensible i resistent ;lls tres fungicides. Cad;1 com
binadó a'illat-fungicída es va repetir tres vcgacles,
Els cultius es van incubm a 18°C i amb foscor. El
creixcment del miceli es va avaluar 3, 6, 9 i 12
clies després de la sembra per detennimr si es
mantenía la inhibició e1el creixement del fong,
En tots els hivernac!es mostrejats es van
detectar a'ilbts de B. cinerea resistents a benzimi
dazoles i dicarboximides. Tan soIs el 18% i el
10% deis ;¡'illats es van mostrar sensibles ;¡\s tres
fungicides assajats ;11 l\laresme i al Baix Llobre
gat, respectivarnent (t:mla 2), La tendencia de la
freqüencia d'a'illats resistents a ls diferents fungi
cicles va ser semblant en ambcllles comarques,
La majoria deis ;úllats es va mostrar resistent a
benomil i procimiclona conjuntament i es van ca~
racteritzar com a doble resistent (BRPRCOS). La
freqüencia d'a'illms rcsistents a procillliclona
(BSpRCOS) va ser superior a la d'a'illats resistents
a benomil (
i no es van detectar ;úlbts
resistents a la barrcja carbendazima + dielofen
carb (¡aula 2).
El majar
c\'ai'lIats rcsistents a pro~
cimidona trolxlts :1 les zones del I\laresme i del
Baix Llobregat es podria explicar a traves del
programa de tr:lCtaments que s'ha seguit en

'rauta 2, freqüencies reblives deIs fenotips d'aillats de B. cílle
r('¡l procedcl1ls d'hivernacles ele les comarques del IvlJresme i
el B'1Íx Uobregat en rebció amb la resistencia ;1 benollliL pro
cimidon" j carbencbzílllJ + dierofenorb

Fellotip d'ailltm de B. cincrcJ
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i Bli: Sé'llsíblé' í rc:síSlenl a benomil.

P' i

plC

sensible i resistent a procimídona,

i (DI<; sensible i resistpn! a b barreja de cJrbendazilllJ i

clietofencarb.

:lquestes arces, Així, durant la call1panya
1999, més cl'un 85O,f! deIs tracwments es va rea
Htzar amb maleries actives de b Lnnília de les
dicarboximides (procímídona, iprodiona). 1;1
mília de les dicarboximides ha estat la mes utilit
zad:l duranl molts anys per comb::ltre el B. cinerea
en b zona c1'estudi (l\1ARTí iGUAL; com. pers.). La
resistencia del B. cinerea als fungicides de la famí
lia de les dicarboximides es, segonsLERoux et al.
(1<')93!, de tipus no persisten!. L'estudi realitzat
per <lquesl autor en vinya va demostrar que una
amracb deis tracwments <1mb aquests productes
duranl tres campanyes permeria recluir d'un 87%1
a un 22% el percenlatge milj;! d'amats resistents.
Aquesta
esta probablement Iligacb al
fet que els a'íllats resistents presenten una menor
capacitar competitiva en termes de capacitat
infectiv:1, reproductiva i de supervivencia (fitness)
que els :úllats sensibles, L'alta eficacia inicial que
presentaven aquestes materies actives, la !larga
i el seu ús reiterat devien incremen
tar la
selectiva afavoIint el desenvolupa
ment de races resistents nns a arribar a una sirua
ció com I'actual.
Cal destacar I'alt percentatge trobat d'a'illats
resistents a benomil, tenint en compte que
actualmenl i segons les enquestes realitzades és
una materia activa en desús. El benomíl pot
c1on:u 1I0c a fenomens de resistencia genetica als
fungicides de tipus persistent, es a dir, que la .fit
ness de les pobladons resistenls es igual a la de
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les sensibles (LEROUX 1984). Aixo podría causar
que, tot i que actualment no es tI'acta amb
aquesta materia activa, encara es detecLÍn a'illats
resistents.
En el nostre estudi no s'ha considerar cap
assaig per determinar la fitness dels amats, tot i
que es podría tractar d'un pariünetre a tenir en
compte a l'hora de dissenyar un programa eJe
control químico Encara que aquesls resultats
podrien semblar alarmants s'han de prendre amb
cautela, ja que s'haurien de tenir en compte
molts més factors que podrien interaccionar els
uns amb els altres. Segons VAL! (992), e/s resul
tats en relació amb la fitness són contliclius, en
pal1 perque el B. cinerea és genetícament hetero
geni i perque les diferencies pe! que fa a la fit
ness poden ser atribüides a factors independents
de la resistencia als fungicides.
En e/s últims anys s'ha comen):at a utilítzar la
barreja carbendazima + dietofencarb, que explo
ta la resistencia creuada negativa que hi ha entre
amooós productes. TOl i que a les arees mostre
jades no s'ha detectat cap amat que presenti
resistencia a aquesta barreja. s'han fet estudis en
e/s quals s'ha detectat un increment de la
resistencia un any (SATUB 1991) o dos anys
(K>\TAN et al. 1989) després d'iniciar-ne l'aplica
ció. Al litora I barceloní no s'ha trobat cap a'illat
resistent a aquesta barreja. Tenint en compte
aquests resultats, la barreja C+O es poelría inte
grar dins el'un programa de tractament per com
batre e/ B. cínerea, respectant les estrategies per
evitar I'aparició ele resistencies.

Avaluació de I'activitat del fungicida
Es van fer proves per coneixer la forma d'actuar
del fungicida, I'activitat fungitoxica (mort de!
fong) o I'activitat I'ungiestatica (aturada del
desenvolupament pero sense mortJ. AIguns deIs
a'illats ele l'assaig anterior, que no havien crescut
en la capsula de Petri al tercer o sise dia després
de la sembra. es van transferír a POA sense fun
gicida i es van incubar a 18°C i amb foscor. El
creixement del miceli va ser avaluar als .3, 6, 9 i
12 dies després de la sembra. Els ;¡'¡Ilats sembrats
en POA, després d'haver estat en contlcte amb
e! fungicida durant :1 o 6 clíes, van acabar desen
volllpant-se fins a colonitzar tota la superfície de
1:1 capsub de Petri. Els ;úl!ats que bavien estat en
contacte amb benomil i procünidona van colo

nitzar tota la placa al sise elia, mentre que e/s que
havien estat en contacte amb C+O no ho van fer
fíns ¡:¡l nove o dotze dia. Aquest fet indica que
l'acció de la fórmula sobre els a'ill¡:¡ts és fungista
tica i que e/s a'ill¡:¡ts poden desenvolupar-se en
absencia del fungiciela. L'accíó dels fungicides,
en aquest cas, permetria retardar el creixement
actill del fong i, conseqüentment, l'increment de
la malaltia, que no evolucionaría si hi hagués un
canvi de les condicions ambiental s que elificultés
la capacitat d'infecció i elesenvolupament del
fong.

Determinació del nivell de resistencia
deIs ai1lats de B. cinerea resistents a beno
mil, procimidona i carbendazima + die
tofencarb
El grau ele resistencia a fungicides és un para~
metre impol1ant a coneixer per avaluar l'efecte
del fungiciela al campo El grau de resistencia es
determina segons la relació CISO a'illat resistent
CISO amat sensible. Així, un grau de resistencia
baix (S el 10) no implica una perdua el'efidcia
apreciable al camp, mentre que un nivell ah
«100) implica una perdua total d'efídcia al
camp (LERoux 1984).
Es va dissenyar un assaig per determinar el
grau ele resistencia a benomil i procímidona deis
a'il1ats de B. cillerea procedents del litoral barce
loní. Es van determinar les CISO deIs 9 a'illats
sensibles ;l benomil i deIs 3 a'illats sensibles a
procimíc!ona que havien estat previament carac
teritzats en l'assaig anterior. DeIs a'illats resis~
tents, es van assajar aquells en que el creixement
micelia no diferia ele l'a'illat de referencia 3R. Els
a'illats sensibles es van sembrar en ólpsules de
Petri que contenien POA amb dosis creixents de
benomil (de 0.005 a 1 lllg m.a. L-1) i de procimi
dona (de O,OOS a S mg m.a. L-1 l. Les dosis utilit
zades per obtenir la CI50 deis a'illats resístents
van oscíl·lar entre 10 i SO mg m.a. L1 de beno
míl i entre 125 í 7S mg m.a. L-I de procimielona.
Cada combinacíó fungicida-a'illat es va repetir 3
vegades. Els cultius es van incubar a 18°C i a les
rosques. El creixement radíal es va mesurar .3
clíes després de la sembra. Les dades van ser
anaJitzades segons l'analísi probit.
la CISO de la majoria deis a'illats sensibles va
ser similar a la ele I'a'illat de referencia 2996,
excepte en els a'illats BL1I6 i BLl1II9, que va ser
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superior (P < 0,05). La Cl50 de I'a'illat sensible
per calcular el grau de resistencia va ser la mit
jana de la Cl50 deIs ;úllats que no van diferir de
I'estándard
Els a'illats resistents van créixer
en totes les concentracions de fungicida assaja
des i en cap cas es va aconseguir reduir el crei
xement del miceli per sota del 50%. L'increment
de la dos! per al c1lcul no va ser possible, ja que
la quantitat de fórmula necessúria era tal que hi
havia problemes per dissoldre-Ia en etanol. La
detenninació d'aquest parúmetre requeriria ]'ús
de materia activa pura.
Els resultats eI'aquest assaig mostren que els
a'il1ats resistents
un grau ele resisten
cia 31t, la qual COS3 fa pensar que I'ús de benzi
midazoles i dicarboximides en la zona d'estudi
no componara un control
ele la malaltia.

Consideracions finals
L'aparició de soques resistents ele B. cinerea és un
deis principals factors que contribueixen a la
perdua d'eficaci:l deIs tractaments fungicieles. La
millor forma d'evitar aquest fenomen és integrar
un programa de tractaments adequat amb pnk
tiques cultural s i biologiques. [in bon programa
de tractaments es basa en l'alternam;a o la barre
ja de producles de famílies químiqlles direrents
que tinguin diferents pllnts d'acció sobre la fisio
logia del fong (muilipunt). Les recoll1anacions
dd grup de treball FRACDiearboximides van
encaminacles Gl p a la utilitz:lció d'una barreja de
dicarboximida i de tiram o d'lIn altre fungicida
l11ultipunt. Aquesta reeomanació és vúlida sem
pre que no s'bagin detectat en la zona <J'illats
resistents a les dicarboximides i que aquesta
barreja s'utilitzi de forma preventiva. Cada vega
da s'utilitza més la combinació d'un prodllcte
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