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FORMAS DE DEFESA DA SERINGUEIRA (Hevea spp.) CONTRA
MiQ~oQyQlu~ ulei (P.Henn.) v. Arx.
Autora: REGINA ELI DE ALMEIDA PEREIRA
Orien tador: Prof. br. JOSS OCTÂVIO MAmADO MENTEN

RESUMO
Com o objetivo de se inferir sobre a

resist~n

cia genética, no campo, de quatro genótipos (Fx 25, RRIM 600,
IAN 717 e progênie de Fx 25) de seringueira na região do Vale do Ribeira (municípios de Pariquera-Açú e Registro), analisou-se o progresso de doença em termos de quantidade de
líolos caídos durante 2 anos agrícolas (1984/85 e

f~

1985/86).

Procedeu-se urna análise de regressão

dos da-

dos, testando-se 3 tipos de transformações, sendo a

monomo2
de
R

lecular a que se mostrou mais adequada, com valores
mais altos na grande maioria dos casos.

Analisou-se estatis

ticamente, os dados nos períodos de queda foliar e respectivos reenfolhamentos de cada material, em cada ano considerado.

Com base nas taxas aparente de infecção Cr} apresentadas,.

teve-se o ordenamento dos genotipos em cada período e ano es
tudado.
Tanto nos períodos de queda foliar, como

nos

de reenfolhamento, o ordenamento dos genótipos, não se mante
ve constante, o que a princípio foi contra a teoria
ca de Van der Plank.

clássi-

viii.

Estas inversões no ordenamento, foram

carac-

terizadas, principalmente, pela progênie de Fx 25. que

de

mais susceptível passou a ser o genótipo mais resistente. de
um ano agrícola para outro, durante o reenfolhamento;

e pa-

ra o clone RRIM 600 que, apesar de geneticamente mais susceE
tível que o clone IAN 717, mostrou-se, no segundo ano,

com

uma taxa de infecção (r) bastante inferior ao mesmo e

mui to

próxima a do clone mais resistente (Fx 25).
Tal inversão foi explicada com base nos dados
climáticos de precipitação pluviométrica existentes nos primeiros 12 dias de cada reenfolhamento. em cada ano.
comparando a situação

Assim,

climática presente durante estes

pe-

ríodos nos 2 anos considerados~ concluiu-se que nos casos em
que houve a inversão no ordenamento dos genótipos

(segundo

ano), o período mais susceptível para a infecção do patógeno
não coincidiu com condições climáticas adequadas para o
desenvolvimento.

O fato desses materiais terem evitado

seu
gen~

ticamente. através do seu hábito fenológico, os contatos com
o patógeno, foi definido como um mecanismo de evitação.

se-

gundo PARLEVLIET (1981).
A resistência vertical nao pôde ser
enquanto que a resistência horizontal só pôde ser

avaliada,
detectada

durante a fase de queda foliar que procedesse um ano
la em que não tivesse ocorrido o urocesso de evitação.

agríc~

ix.

o

aproveitamento da evitação deve ser

estudado, buscando um aperfeiçoamento do controle
para as doenças da seringueira.

melhor

integrado

x.

DEFENSE FORM OF RUBBER (Hevea spp.) AGAINST
MiQ~oQyQlu4 ulei CP. Renn.) v. Arx.
Author: REGINA ELI DE ALMEIDA PEREIRA
Adviser: Prof. Dr. JOSB OCTÃVIO MACHADO MENTEN

SUMMARY
Wi th the obje-ctive to know about genetic. resistance
under field conditions

of four rubber genotypes CFx 25, RRIM

600, IAN 717 and Fx 25 progeny). i t was analysed the disease
progress in relation to the amount of fallen foliage
two agricultural

during

years C1984/85 and 1985/86), in the Ribei-

ra Valley CPariquera-Açú and Registro Ci ty) .
Regression analyses were done and three types
of data transformations were tested, indicating the

superiority

of the monomolecular model, since this model gave higher values of the coefficient of determination CR 2) in
cases tested.

most of the

It was analised the leaf falI period

tering) and following refoliation periods of each

(winmaterial

in each agricultural year.
In both periods of leaf falI and

new

flush, the genotype ranking did not keep constant, what

leaf
at

first, desagree with the classical Van der Plank theory.
These ranking inversions were

characterized

mainly for the Fx 25 progeny, which changed its position

of

- - -

----------------

--~----

xi.
the most susceptible genotype to the most resistant one, from
one agricultural year to the other, during the

refoliation

period; and also for RRIM 600 that besides to be genetically
more susceptible than IAN 717, i t showed, in the second year,
an apparent infection rate (xl lesser than the most resistant
clone CPx 25).
This inversion could be explained based on the
meteorological data Cr.ainfall) present in the first

twelve

days of each refoliation period in each year studied.
comparing the rainfall during

th~se

periods, in

agricultural years-, it was concluded that

the

when

Thus,
two

genotype

ranking inversion occured, the most susceptible period to the
pathogen infection did not coincide wi th sui tab le

climatic

conditions for its development.
The fact of these materiaIs having genetically
avoided the contacts with the pathogen, because

its

logic heh.aviour. was called avoidance, according to

phenoPARLE-

VLIET (.1981).

Vertical resistance could not be

evaluated.

Horizontal resistance could only be detected during the leaf
falI that preceded an agricultural year during which

the

avoidance process did not occur.
The use of avoidance should be more
in order to reach an improved integrated control for
diseases.

studied,
rubber

1. INTRODUÇAO
Com a descoberta da importância econômica
borracha no começo deste século, o mal-das-folhas
por

M~QnoQyQla~

ale~

(P.Henn.)v.Arx

da

(causado

tornou-se uma

doença

muito temida devido aos seus efeitos devastadores em

serin-

gueiras, sendo considerada, ainda hoje, como o principal fator limitante da expansão do cultivo da Hevea
(GASPAROTTO et alii, 1984).

nas

Américas

Há, também, um grande interesse

histórico nesta doença, desde que foi o fator mais importante no fracasso de tentativas do cultivo da seringueira
te o inicio deste século (CARDOSO, 1986; CHEE

&

dura~

HOLLIDAY,

1986) .

Os trabalhos realizados nos filtimos anos
levado a um melhor entendimento do ciclo de vida do
no, assim como dos métodos de controle da doença.

t~m

pat6geNo

sil, o melhoramento com seringueira teve inicio ao redor

Brade

1937 nos plantios comerciais da Companhia Ford (Fordlândia e

Be.l terra), quando milhares de mudas foram dizimadas pelo

M.

alei (GONÇALVES, 1986).
A hist6ria do melhoramento para

resist~ncia,

2•

no entanto, nao tem demonstrado resultados muito

positivos.

Os patôgenos apresentam uma variação gênica, devido à
ções e recombinações, que impedem que os clones

muta-

resistentes

man tenham es ta condição por mui tos anos, j â que surgem novas
raças patogênicas compatíveis.

Isto tem levado a uma contÍ-

nua incorporação de novos fatores de resistência.

Atualmen-

te, o melhoramento visando a resistência hürizontal é

reco-

mendado; mesmo assim, muitos melhoristas ainda estão inclina
dos a huscarem a resistência vertical, de resultado mais rápido e controle absoluto da doença, apesar de limitado quanto ao seu tempo de duração (MENTEN, 1986}.
Outro aspecto importante relacionado ao melho
ramento para resistência à doenças e a fenologia dos clones,
onde o padrão de queda foliar pode ser introduzido corno medi
da de "escape" à doença C9.efinido corno "evitação" por PARLEVLIET, 1981).

Assim, clones que desfolham e reenfolham, es-

pecialmen te na época seca, podem evi tar os e fe i tos danosos de
sua susceptibilidade.

Inversamente, mesmo clones moderadarnen

te resistentes podem se desenvolver menos se seu

comportame~

to feno16gico de queda foliar é tal que mantenha folhas
vens por grande parte do ano (CHEE

& WASTIE,

jo-

1980).

O objetivo deste trahalho foi o de

diferen-

ciar o efeito de cada clone quanto a quantidade de

doença,

além de se inferir sobre a resistência dos mesmos através de
uma análise epidemiológica do progresso da mesma, destacando
a possível ocorrência do processo

de

"evitação"

ao

pató-

3.

geno,

com base no hábito fenológico

derados.

dos

genótipos

consi-

4.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. OMAL-DAS-FOLHAS

DA SERINGUEIRA

2.1.1. Aspectos gerais

o

mal-das-folhas ou queima sul americana, cau

M~c.Jtoc.Ijc...e.u..6

sada pelo fungo

u...e.e.~

CP.Henn.)v.Arx , ê tido co-

mo a doença de maior importância econômica para a seringueira, constituindo-se num dos principais fatores que

limitam

a expansão da heveicultura no Brasil (LANGFORD, 1945 e 1953;
HOLLIDAY, 1970).
Segundo CHEE & HOLLIDAY (J986), o relato mais
antigo da destruição por M.

u...e.e.~

de seringais cultivados da-

ta de 1909 nas Guianas CSuriname), onde após cerca
anos, extensas plantações foram abandonadas.

de

Ainda estes mes

mos autores citaram que a doença certamente devia causar
cos prejuízos nas populações selvagens de He.ve.a
quais eram bastante

heterog~neas

12

e espalhadas na

spp.,

po~

as

floresta;

contudo, uma vez altamente susceptíveis, quando plantadas em
parcelas homogêneas, propiciando um aumento do inôculo, o

p~

5•

tógeno causou grandes perdas, como em 1933 em Fordândia (rio
Tapajós) e em 1943 em Belterra, onde a doença foi devastadora, ocasionando perdas consideráveis.

Nestas plantações fo-

ram selecionados alguns dos materiais resistentes que-- foram
utilizados nos primeiros programas de melhnramento

gen~tico.

Este patógeno é conhecido atacando apenas esp~cies

de Hevea, com ocorrência limitada à América tropical.

Das dez espécies conhecidas, o patôgeno foi relatado em
ú~a~~l~en~~~
hen;tham~ana

tensão) e H.
zonas).

H.

(particularmente no sul da Bacia Amazônica), H.
(porte do Amazonas), H.
~p~uc.eana

gu~a.nen~~~

Cem ampla ex-

(p.a parte mais baixa e média

do Ama-

Até hoje nenhum relato foi publicado sobre a infec-

ção natural nas outras seis esp€cies

(~HEE

&HOLLIDAY,

1986).

HILTON Cl95S) fez uma revisão com ênfase à dis
seminação de M.

ule~

na América Central e do Sul. A dissemi-

nação do patôgeno, segundo CHEE & HOLLIDAY (J9 86), foi

pro-

vocada inicialmente pelo plantio escalonado de arvores extre
mamente susceptfveis em espaçamento comercial, o que favoreceua reprodução do fungo.

O próprio homem, tentando culti-

var a seringueira fora do seu ambiente natural, ajudou nesta
disseminação, a qual prosseguiu até hoje, tendo como limites
da doença l8 9 de latitude norte e 24 9 sul (ÇHEE, 1975).
O patógeno foi coletado pela primeira vez por
Ule, em várias espécies selvagens de Hevea em 1900 e 1901 no
rio Juruá no Brasil e em 1902 próximo de Iquitos, Perú (CHEE

& HOLLIDAY,

1986).

6.

o

mal-das-folhas ê causado por um fungo

loascomiceto Mic.Jtoc.yc.lu.ó ule.i (P.Henn.)v. Arx comb.

Vothide.lla ule.i

P.Henn.

=

Me.lanop.óammop.ói.ó ulei

Stael, na sua fase perfeita, cuja fase conidial
a Fu.óic.ladium

mac.Jto~poJtum

locu

novo
(P.

Herm.)

corresponde

Kuyper, e a fase picnidial a Apo.ó-

pnae.Jtia ule.i P.Henn. (SIVANESAN, 1984).

Existem relatos

literatura de que esta forma picnidial corresponderia i
permãceas, cujo espermogônio tem sido confundido com
dio de Apo.óphae.Jtia

=

(~ARDOSO,

na
es-

picní-

1986).

A queima sul americana afeta principalmente os
foliolos jovens, causando-lhes a queda ou danificando, sendo
que ataques sucessivos deste" fungo podem causar a morte
de
plantas, mesmo adultas. Hilton l , citado por CHEE & HOLLIDAY
(J986) , descreveu a aparência da folh"a infectada

em relação

a sua idade: em folhas de 4 a 9 dias, brilhantes e avermelha
das, os conídios aparecem em lesões acinzentadas,

associad~

com um retorcimento da lâmina foliar, com consequente

queda

da folha infectada. As folhas mais velhas (10-16 dias) gera!
mente não caem, tendo um retorcimento foliar mais leve
ausente.

ou

Em estãdios mais jovens, ocorre um retorcimento se

vero, seguida de necrose.

Os conídios se desenvolvem na fa-

ce inferior das folhas verdes, em lesões acinzentadas pulverulentas com até 2 cm de diâmetro, geralmente angulares

e

1 HILTON, R.N. Birdfs eye spot 1eaf dise~e of He.vea rubber tree caused
by He.lmin.tho.ópOlt-LWI1 he.ve.ae. Petch. J. Rubb. Res. Inst. Malaysia, 14:
42-49, 1952.

7•

com urna area clorôtica correspondente na face superior da fo
lha.

À medida que a folha envelhece,

as lesões perdem

sua

aparência pul verulen ta e se. tornam amarronzadas, podendo ocor
rer o desprendimento do tecido morto do centro das

manchas.

Nesta fase de endurecimento, formam-se os espermogônios
recidos com picnídios, na face superior, os quais se

paagru-

pam em formações anelares de virios milímetros; com o decorrer do tempo, na folha madura inicia-se a formação de

asco-

carpos, o estroma torna-se mais maciço, formando-se os

as-

cosporos em massas protuberantes na superfície superior

da

folh.a.

p~

Esta sucessão de estádios pode também ocorrer nos

cíolos, caules verdes, inflorescências e frutos jovens, onde
o primeiro sintoma é geralmente a intumescência sobre a qual
se formam os conídios.
A infecção por M. ulei causa urna redução

de

mais de um terço do tamanho da folha e quanto mais jovem ela
é infectada, maior é a redução de crescimento e a queda

fo-

liar CCHEE & HOLLIDAY, 1986).

2.1.2. Epidemiologia
2.1.2.1. Características do hospedeiro
Segundo ALBUQUERQUE (985), a primeira descri

çao do genero
foi efetuada por F. Fresnau em 1749, sendo iden
tificada por F. Aublert.
Atualmente, e consenso considerar que o gene-

- - - - - - - _ . _ - _.. _ - - -

8.

ro He.ve.a é in te grado por de z espécies (BRAS I L SUDHEVEA, 1973 e
ALBUQUERQUE, 1985).

Conforme estes autores, mais uma

cie foi recentemente descrita por João Murça
dante na ilha de Marajá.
9uiane.n~i~

Aubl.; H.

miana Muell. Arg.; H.
tida

Qa.mpo~um

b~a~ilie.n~i~
~p~uQe.a.na

~i9idi6olia

Ducke; H.

Pires,

H.

Muell. Arg.;

(~enth.)

He.ve.a
be.ntha.
H. ni

Muell. Arg.;

pauQi6lo~a

CSpr. ex.

Bth)

CSpr. ex. Benth) Muell. Arg.; H.

miQ~ophylla

Ule; e H.

Qama~90ana

sendo a maior susceptibilidade verificada para
e H. be.ntnamiana, enquanto que H.

Pires.

M.

Destas, apenas as 4 primeiras são infectadas por

~i~

abun-

As principais espécies sao:

Mart. ex. Muell. Arg.; H.

Muell. Arg.; H.

espe-

H.

pauQi6lo~a

ule.i,

b~a~ilie.n

apresenta

forte reação de hipersensibilidade CCHEE & WASTIE,

1980

e

GONÇALVES, 1986).
As espé'cies de maior interesse atualmente para o melh-oramento são: 1. H.

b-~a~ilie.n~i~

Ccom maior capaciresist~ncia

dade produtiva e variabilidade genética para a
do M. ule.i); 2. H. be.nthamiana

(~om resist~ncia

ao

fungo

variabilidade genética para a produção de borracha); 3.
pa.uQi6lo~a

e

H.

Ccom res is t~ncia comp le ta - hipe rsens ib i lidade

ao pat6geno); e 4. H.

Qama~90ana

terfsticas de porte baixo).

Qampo~um

ocorr~ncia

(~om

carac-

natural

do genero

está circunscrita aos limites da região amazônica

brasilei-

ra

(~ONÇALVES,

A

e H.

1986).

Clones comerciais,produzidos por enxertia,são
principalmen te us ados em plantios de ,grande

escala~

as arvores

9.
alcançam 20 metros de altura e sua vida comercial

varia

de

30 a 3S anos (HOLLIDAY, 1970).
As folhas são formadas durante o período

de

atividade apical, de ocorrência bastante variável; sob condi
ções favoráveis forma-se nova brotação a cada 30-45 dias,se~
do que no período juvenil a longevidade das folhas pode

ul-

trapassar um ano em condições normais (MORAES, 1985).
Uma planta jovem (plântu1a ou enxerto)
duz folhas em ciclos sucessivos durante o ano, cujo

procompor-

tamento de lançamento foliar caracteriza a fase juvenil,
qual dura de 4 a 5 anos Ldependendo do clone).

a

Com a ma turi

dade, após a formação da copa, os fluxos de folhas,

em

al-

guns clones, passam a apresentar uma periodicidade anual, ca

-a

racterizada pela senescência e queda de todas as folhas,
medida que o período seco começa, seguida de um novo
de brotações (reenfolhamento}.

fluxo

A planta pode ficar desfolha-

da totalmente entre 2 a 6 semanas, sendo sua duração e

inte~

hi-

sidade dependentes da constituição gen€tica, deficiência
drica, nutrição e ataque de patôgenos (HOLLIDAY, 1970;

&HOLLIDAY,

CHEE

1986).
Segundo MORAES (J985), os principais

climáticos que favorecem a senescência simultânea,
completa em clones de p€s francos de H.

bha~iiien~i~

fatores
rápida e
sao

o

encurtamento do dia e o déficit hidrico em ação conjugada.
Na revisão de CHEE

&HOLLIDAY

(1986), foi ci-

tada a opinião de vários autores no sentido de que quando um

10.
patógeno infecta folhas jovens, o padrão decíduo pode ser um
fator importante na incidência da doença que ele causa. GASPAROTTO et alii (1984) mencionaram que o desfolhamento é uma
característica muito importante, pois proporciona

a redução

do inõculo localizado nas folhas velhas, uniformizando o enfolhamen to, facili tando o programa de aplicações de fungicidas e reduzindo o seu numero, j â. que as folhas permanecem
ceptíveis até 12-15 dias de idade.

Para as 'iáreas de

s~

esca-

pe", somente clones com periodo de senescência curto e reenfolhamento em períodos desfavoriveis ao patõgeno

deveriam

ser escolhidos.
Os clones b.rasileiros obtidos do cruzamento de
1:1..

Ma..6if..ie.l1.6i.6

com H. b.e.I1-thamia.l1a. tendem a apresentar

se-

Já os

hí-

nescência tardia, escalonada e sem uniformidade.

bridos de H. pa.uciÜf..ona. apresentam queda e emissão de

novos

lançamen tos durante o ano todo (MORAES, 1985).
Outro fator de grande

rele~ância

para o desen

volvimento epidêmico de doenças, quando se considera o

hosp~

deiro, ê o nivel de resistência da variedade utilizada (BERGAM IN F I LHO & KIMATI, 19 78) .
Os clones de seringueira, cultivados até o mo
mento, foram melhorados para resistência do tipo vertical, is
to é, apresentando resistência completa à algumas raças

fisi~

lâgicas do patôgeno e por outro lado altamente susceptíveis à
outras (JUNQUElRA et alii, 1987).
O mecanismo de resistência da seringueira

ao

11.

M. ulel nao está ainda completamente entendido, porem, os re
sultados de alguns trabalhos indicam que a resistência e

de

natureza bioquímica (BLAZQUEZ & OWEN, 1963; FIGARI, 1965; MILLER, 1966; MARTINS et alii, 1970; HASHIM et alii, 1978a,b

e

1980) •

2.1.2.2. Características do patógeno

M. ulel apresenta

durante seu ciclo evoluti-

vo, os conídios, os ascosporos e as esperrnáceas (confQT}didas com picnidiósporos). Destes, os conídios sao os principais

responsa-

veis pela severidade da doença e

mostram-se

as

espermaceas

ineficientes em inoculações, cuja função, se existe
~

desconhecida.

alguma,

Os ascosporos. apesar de terem urna

importância epidemiologica que os conídios,

são

menor

provavelme~

te os responsáveis pela infecção primária, urna vez que
necem viáveis por vários meses em folhas caídas (CHEE

perm~

&HOL-

LIDAY, 1986).
Em condições favoráveis de temperatura e umidade, os conídios germinam e o fungo penetra diretamente,
v€s da cutícula (BLAZQUEZ
l878a).

& OWEN,

Urna hifa subcuticular

~

1963 e HASHIM
formada, da qual

et

atr~

alii,

o

micê-

lio se desenvolve, com lesões visíveis 5 a 6 dias apos a penetração.

Com a maturação, a folha se torna resistente ã in

fecção, provavelmente por urna maior resistência ã
çao da cuti'cula.

penetra-

As folhas são mais susceptíveis aos 10 dias,

·

---------- -

--
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e

posteriormente~aos

16, a cutícula engrossa o suficiente

ra torná-las resistentes.

p~

Não há diferenças de susceptibili

dade entre as faces abaxial e adaxial da folha.

As

esperma

tecas germinam mas aparentemente não penetram, enquanto

que

o desenvolvimento do apressorio do tubo germinativo dos

as-

côrporos foi relatado após 4 a

6 h com penetração provavel-

mente cuticu1ar CCHEE & HOLLIDAY, 1986).
LANGFORD (1945) indicou urna temperatura

oti-

ma, para germinação e crescimento do tubo germinativo de conídios, de 24-28 9 C e BLAZQUEZ
tados semelhantes.

& OWEN

(J957) chegaram a resu!

Ainda HOLLIDAY (1970) estudou

mente o efeito da variação da umidade relativa,

detalhada
tempera tu-

ra, luminosidade e concentração de inoculo na germinação
cônídios e as cosporos.

de

A germinação de conídios foi aparengermin~

temente mais variável que a dos ascosporos e grande

çao para ambos os tipos de esporos ocorreu a 24 9 C, com a luz
tendendo a reduzir esta germinação. Para que ocorra a

pene-

tração dos conídios é necessário urna camada de água

livre

(U.R. maior que 95%) sobre a folha e 5 horas a 22-26 9 C.
A sobrevivência dos ascosporos dentro do

as-

cocarpo é muito importante, urna vez que é através desta frutificação que o fungo sobrevive longos períodos secos desfavoráveis.

Folhas infectadas continuam a produzir

ascospo-

ros até caírem durante o inverno e, depois disso, as descarregam por três meses no chão (CHEE

& HOLLIDAY,

1986). Em tra

balhos de campo realizados em Manaus, durante o período

de

--~
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queda

~ormal

de folhas, foram encontrados, nas folhas

caí-

das, ascosporos viáveis até treze dias após a queda (TRINDADE

& GASPAROTTO,

1982).

BERGAMIN FILHO (1984) analisou 13 epidemias do
mal-das-folhas no Brasil e considerou a doença entre aquelas
que apresentam as mais altas taxas de infecção.
Na revisão sohre o mal-das-folhas de
HOLLIDAY (.1986). os autores re 1 ataram um .minuci os o

CHEE

&

his tóri-

co sobre a descoberta das raças fisiolôgicas do patôgeno, re

B

conhecendo atualmente 9 "raças" do fungo M. ule.-i..

impor-

tante frisar que não foi realizado nenhum estudo correlacionando genes de
virul~ncia

resist~ncia

do patôgeno.

vertical do hospedeiro a genes de

Sendo assim, provavelmente, um maior

nGmero de raças será conhecido quando for esclarecida a

gen~

tica das relações patôgeno-hospedeiro.

2.1.2.3. Ambiente

Vários relatos sobre as condições

climáticas

do Brasil e Trinidad, além da adequação das condições da Malásia,

v~m

sendo analisadas por muitos autores. CHEE (.1980),

pesquisando a adequação das condições ambientes na Ásia para
a dispersão do M. ule.-i., citou alguns fatores climáticos

im-

portantes: 1. chuvisqueiros intermitentes são mais favoráveis

à doença do que períodos contínuos de chuvas pes adas; 2.
conidios do patôgeno sobrevivem melhor em condições

os

secas,

mas alta umidade relativa é necessiria para sua produção

e
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germinação; 3. a temperatura ótima para o patógeno e

cerca

de 23 9 C; 4. a brisa do mar tem efeito redutor na doença.
Particularmente, em termos de Brasil, CAMARGO
et alii (1967) relataram as condiç6es climiticas

adequadas

(temperatura e déficit hídrico anual) para a incidência
mal-das-folhas no Planal to Paulista.

do

Eles descreveram 7 zo-

nas climiticas consideran~o a possibilidade da cultura

de

I:le.ve.a., conjuntamente com a capacidade do desenvolvimento epi
d~mico

ou nao da doença.
Segundo HOLLIDAY (l9701, 3 nIveis de quantid!

de de doença podem ser delineados com base nas condiç6es cli
mâticas existentes: alta quantidade (~om pluviosidade
de 2.500 mm ou mais); quantid.ade intermediária

anual

(menos

de

2000 mm bem distribuídos e sem estação seca prolongada)

e

baixa quantidade (variação anual de 1300 - 2500 mm, mas

com

queda de chuva de 70-80 mm por mês).
Também ORTOLANI (J986) diferenciou os limites
e parâmetros, caracterizando 13 classes de aptidão agroclim~
ticas para a heveicultura no Rrasil, dando ênfase ao

risco

da incidência do mal-das-folhas nestas âreas. O período critico de infecção pelo M. ule.l ocorre logo após a fase
de senescência, no inicio do reenfolhamento, que

de

geral, coincide com os meses de menor pluviosidade,

final
modo
maior

inrensidade de seca e, conseqUentemente, com valores de umida
de relativa mais baixos.
Segundo BASTOS & DINIZ CJ975), como já

rela-
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tado anteriormente, em baixas latitudes, a distribuição pluviométrica é um fator decisivo na periodicidade

estacionaI

de troca foli ar.
Em latitudes mais altas, com distribuição

pl~

viométrica tropical, vão se acumulando os efeitos da foto

e

termoperiodicidade, resultando num período crítico de infecção sempre coincidindo com um mínimo de probabilidade de molhamento dos folíolos.

Nestas condições, a proporção de inô

culo inicial (X o ) e a taxa de acréscimo de infecção (r)

sao

limi tados pe 10 clima CORTOLANI, 1986).

2.2.

RESISTENCIA GENéTICA DA SERINGUEIRA A FITOPATÓGENOS

2.2.1. Aspectos gerais

Segundo PARLEVLIET (1981), as plantas possuem
uma grande diversidade de mecanismos de defesa, os quais podem ser classificados em 3 formas: evitação, resistência
tolerância.

Dentre estas

formas,

e

e

importante ressaltar

a diferença básica entre evitação e resistência.

De

acordo

com o autor, os mecanismos de evitação reduzem as chances de
um contato íntimo entre patógeno e hospedeiro, enquanto

que

a resistência impede o crescimento e/ou desenvolvimento

do

patógeno, só podendo se expressar após o estabelecimento

de

um Íntimo contato entre patógeno e hospedeiro, não reduzindo

16.
as chances deste" mas sim, a expansao do patõgeno uma vez que
o contato já foi feito.
Em termos gerais, pode-se definir resistência
como a habi lidade de uma planta impedir ou rest ringir o.
senvolvimento do patogeno, diminuindo a quantidade de

de-

doen(ME~

ça e os danos correspondentes, sob condições favoráveis
TEN, 1986).

Sendo uma resultante de fatores variáveis, a re

sistência apresenta-se também variavel, dando origem a plantas completamente resistentes num extremo e completamente sus
ceptíveis no outro, com uma contínua gradação entre

ruroas

(BE~

GAlvIIN FILHO & KIMATI, 1978).
Do ponto de vista epidemiológico, as

doenças

podem ser classificadas em dois tipos: doenças de juros simples, quando a epidemia é monocíclica, ocorrendo quando o

inô

culo vem de um reservatório, sendo que a taxa aparente de

i~

fecção vai depender principalmente do número de contatos efe
tivos por unidade de tempo, entre patogeno e hospedeiro;

e

doenças de juros compostos, quando a epidemia é policíclica,

ou seja, o inoculo se multiplica durante a fase

vegetativa,

completando varios ciclos de infecção (ZADOKS & SCHEIN,

1979).

Em doenças de juros compostos, a resistência pode reduzir os
parãmetros de quantidade de inoculo inicial (x o ) e/ou a taxa
aparente de infecção (r) (VAN DER PLANK, 1963).

Para

uma

avaliação destes parãmetros (x o e r) existe, segundo ZADOKS
(1972), í)S tes tes po li cÍc 1 i co s, os quais apesar de ·também serem
usados para doençí:l.s de juros siJ1!ples,

são mais adequados para

doenças
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de juros compostos e realizados sempre em condições naturais
de epidemia, no campo, incluindo avaliações períodicas
quantidade de doença em parcelas experimentais
área.

de

da

peque.na

Uma vez com os dados, usa-se uma transformação

adequ~

da CKRANZ, 1974), conseguindo-se, através da regressão

li-

near dos dados, a linealização da curva da doença, chegandose aos valores de xo e r para cada variedade (YAN DER PLANK,
1963).

Por outro lado, os testes monocíc1icDs não visam medir

diretamente os valores xo e r mas, sim, alguns compOlentes

de~

tes parimetros (PARLEVLIET, 1975, 1976 e 1979; MENTEN, 1980;
MENTEN

&RERGAMIN

FILHO, 19811.

Estes dados podem ser

gados tanto para doenças de juros compostos quanto

empr~

para

de juros simples, em condições de casa de vegetação,

as

com o

máximo de variáveis amhientes sob controle CZADOKS, 1972).
Segundo RERG.M4IN FILHO (1983), inúmeros autores têm usado a equação logística para analisar epidemiologi
camente as doenças de juros compostos, mesmo sem um
mais profundo de outros modelos.

Tal prática já tinha

estudo
sido

condenada por KRANZ (J9741, que aconselhou como indispensável
o teste dos dados obtidos no campo com outras equações

que

poderiam, eventualmente,oferecer um melhor ajuste, com consequente melhor confiabilidade dos valores Xo e r estimados.
Dentre outros modelos encontrados na literatu
ra destacam-se o crescimento monomolecular e a função de Gom
pertz (BERGAMIN FILHO, 1983).
A resistência gené'tica a patógenos pode ser clas
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si ficada, sob o ponto de vis ta epidemiológico, em dois tipos:
vertical e horizontal

(Vfu~

DER PLANK, 1963).

2.2.2.. Resistência vertical

aqu~

Define-se resistência vertical como sendo

le tipo de resistência que ê efetivo contra algumas, mas nao
todas as raças do patõgeno (VAN DERPLANK, 1963).

Esta re-

sistência ê comprovada pela anâlise da variância na qual

exi~

ta interações diferenciais significativas entre patótipos

e

patodemes CROBINSON, 1969}.
Segundo MENTEN C1986), os patógenos

apresentam

urna grande variação gênica. impedindo que clones com

resis-

tência completa mantenham esta condição por muitos anos. Novas raças patogênicas compatíveis surgem, o que tem
a uma contínua incorporação de novos fatores
no hospedeiro.
cipalmente

de

levado

resistência

Tal carater temporario esta associado

prin-

ã resistência vertical, corno enfatizado por

VAN

DER PLANK (.1968).
A perda da condição resistente do

hospedeiro

esta associada a mecanismos de resistência do mesmo, que estão dentro da capacidade de mudança microevolucionaria do

p~

t&geno (ROBINSON, 1969 e 19761.
BERGAMIN FILHO (1983) citou corno urna das
cipais características da resistência vertical o fato
seguir

pri~

desta

a teoria de gene-a-gene de FLOR (1956), tanto nos ca

s os clâssicos corno no caso de resistência vertical incomoleta.
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Do ponto de vista epidemiológico,

a resistên

cia vertical é essencial contra a exodemia, com pouca importância contra a esodemia (ROBINSON, 1969).

A esodemia envol

ve continuidade dos tecidos do hospedeiro, sendo que a

dis-

persão do patõgeno se dã dentro dos componentes de um hospedeiro individual (p.ex., folhas), através da

autoinfecção.

Por outro lado, a exodemia envolve uma descontinuidade

dos

tecidos do hospedeiro, com uma dispersão do patógeno

de um

hospede iro individual para outro, pela aloinfecção (ROBINSON,
1976).

Como conseqüência, com a resistência vertical atuan-

do contra a exodemia, tem-se um atraso do início da

epide-

mia, ou seja, a diminuição da quantidade efetiva de

inóculo

inicial (x ) , já que permite a infecção por apenas parte
o

do

complexo de raças virulentas presentes, nao afetando signifi
cativamente a taxa aparente de infecção Cr). com raras exceçoes (YAN DER PLANK, 1984}, no caso de resistência incompleta.
Assim, em termos gerais, como preconizado por
VAN DER PLANK (J963, 19681. pode-se discriminar o nível
resist~ncia vertical de diversas variedades

atrav~s

de

de
uma

analise epidemiologica, com base no valor x , sendo
tanto
o
maior o nível de resistência vertical quanto menor for o va-

Considerando-se que a seringueira é uma planta perene, que M. u.le.i apresenta uma alta variabilidade vertical, que a cultura tem uma alta uniformidade genética

por
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ser propagada vegetativamente e que as estações

climáticas,

onde normalmente se cultiva a seringueira, não são bem definidas,. BERGAMIN F9 (1982) concluiu que a resistência vertical não
deve ser usada.
do MENTR\J' (1986)

Na melhor das hipóteses, deve servir,
apenas de reforço à resistência

No entanto, o mesmo autor comentou que o uso

se~

horizontal.
quase que

clusivo da resistência vertical é decorrente do

ex-

conhecimen-

to restrito dos pesquisadores envolvidos nos programas e das
maiores facilidades de se desenvolver este tipo de me1horamen
to.

2.2.3. Resistência norizontal

Considera-se resistência horizontal como sendo aquele tipo de resistência que é efetiva contra todas
raças do patógeno (VAN DER PLANK,

1963).

as

A resistência ho-

rizontal pode ser demonstrada quando uma série de patótipos é
testada contra uma série de patodemes, sendo que uma análise
de variância não pode mostrar nenhuma interação
significativa entre ambos.

diferencial

A ordem das variedades se

têm constante, segundo o grau de resistência,

independenteme~

te das raças do patôgeno empregadas ou vice-versa
PL.AJ.\JK, 1968).

man-

(YA.i\J'

DER

.8 a ausência de interação diferencial que ex-

plica porque a resistência horizontal não será

suplantada,

como ocorre com a resistência vertical (ROBINSON, 1969).

Em

contrapartida, a resistência horizontal e bastante influencia
da pelo ambiente (YAN DER PLANK, 1968).
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As variedades que apresentam resistência hori
zontal permanecem resistentes no campo indefinidamente, pois
os mecanismos de resistência do hospedeiro estão além da capacidade de mudança micro-evolucioniria do patógeno

(ROBIN-

SON, 1969 e 1976), não se aplicando para este caso, portanto,
a teoria de gene-a-gene de FLOR (J956).
BERGAMIN FILHO C1983) mencionou o grande

va-

lor da resistência horizontal, do ponto de vista epidemiológico, contra a exodemia e esodemia.
redu~ão

Como consequência, há a

da taxa aparente de infecção Cr), por dificultar pa!.

cialmente o desenvolvimento do patógeno nos tecidos do hospe
deiro, não afetando significativamente a quantidade de inocu
lo inicial (x o ). Deste modo, pode-se através de uma análise epidemiológica, discriminar os níveis de resistência hori
zontal de diversas variedades com base no valor de r,

sendo

tanto maior o nível de resistência quanto menor for o

valor

de r (YA.L\J DER PLANK, 1963 e 1968).
Poucos trabalhos têm se preocupado com a avaliação da resistência horizontal em clones de

seringueira,

sendo alguns parâmetros monocíclicos avaliados por aIEE (1976)
e JUNQUEIRA et alii (J987).

BERGAMIN FILHO (J983) comentou

a

preferência

de testes monocíclicos de análise dos componentes de
tência, em detrimento da avaliação, no campo, dos
epidemiológicos Xo e r (testes poli cíclicos) ,

resis-

parâmetros

rec orne n dando ,

portanto, um estudo mais detalhado de como se comporta o sis
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tema hospedeiro-patôgeno em ambos os tipos de testes
de uma generalização sobre a influência dos componentes
resistência no curso da epidemia.

antes
da
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I

3. MATERIAL E METODOS
3.1.

LOCAL DOS EXPERIMENTOS E CLONES DE SERINGUEIRA
UTILIZADOS

Os experimentos foram realizados em condições
de campo em 4 locais representativos da heveicultura litorânea paulista nos municípios de Pariquera-Açú e Registro. Ap~
sar de climaticamente semelha.ntes, os experimentos
em Pariquera-Açú contaram com uma grande

montados

descontinuidade es

pacial, contendo plantios isolados de seringueira. Registro,
no entanto, mostrou uma baixa descontinuidade espacial,

apr~

sentando vários plantios, inclusive com clones bastante susceptíveis a

M.

ul~~,

devendo, neste local, a pressão de inô-

cuIa ser maior que na anterior.
Quatro locais foram definidos para

a

coleta

de dados nas regiões citadas:
Pariquera-Açú - 3 locais da Estação Experime~
tal do Instituto Agronômico de Campinas, utilizando-se

ta-

lhBes de plantas adultas, com uma m€dia de 20 anos (no

iní-

cio da avaliação) dos clones RRIM 600, FX 25 e uma
de FX 25 (p€ franco}.

progenle
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Registro - 1 local dentro da Fazenda

Umuara-

ma, propriedade particular, empregando-se um clone adulto de
IAN 717 (8 anos).

3.2.

CARACTERIZA~ÃO

DOS CLONES DE SERINGUEIRA UTILIZADOS

O primeiro trabalho de melhoramento em seringueira começou com a seleção de árvores dos primeiros
tios de Hevea em Fordlindia e Belterra no Pará, que
ram alguma resistência ao M.

ule~.

planmostra-

Estas, por sua vez,

fo-

ram cruzadas com clones importados do oriente, originando
maioria das seleções FX e IAN usadas até hoje,

a

apresentando

alguma resistência ao fungo (GONÇALVES, 1986).
Segundo BAHIA et alii (J985),
é originado de urna progênie de um cruzamento
co de clones primários de H.

b~a~~l~en~~~

sil com os da I'-1alásia CF351 x AV491.

o clone

intraespecífi-

originários do Bra

-

O clone IAN 717 e pro-

veniente do cruzamento interespecffico de clones
de H.

b.entham~ana

(F4542 x PB86).

com

H.

FX 25

b!ta/.)~l~en~~/.),

de

primários

origem

Malaia

O clone RRIM 600 é oriental, originado

programas de melhoramento efetuados na Malásia, a partir
sementes de H.

b!ta~il~en/.)i/.)

oriunda da região do Pará.

lizou-se tamb.ém, além dos clones acima citados, um
de pé-franco, progênie de FX 25.

dos
de
Uti-

material

25.

3.3.

AVALIA~ÃO DO PROGRESSO DA DOEN~A EM CONDI~OES

NATURAIS DE EPIDEMIA
As avaliações iniciaram na última semana
mes de junho de 1984, exceto para o clone IAN 717 que
çou a ser avaliado em novemhro do mesmo ano.

As

do
come-

avaliações

estenderam-se at€ julho de 1986, totalizando praticamente

2

anos de coletas semanais de dados.
Os folfolos foram coletados em caixas de
deira com 1,0 x 1,0 x 0,2 m.

ma-

As 4 caixas foram colocadas ca

sualmente no campo, soh as copas, dentro de cada talhão,

e

numeradas segundo o clone que representavam.
Realizou-se urna contagem semanal do numero de
foliolos caidos naturalmente em cada caixa, e destes

contou

se o número de foliolos com sintoma da mol€stia (ftando ~

-.

\

maior enfase a fase estromatlca do fungo).

Estes folíolos,

se
d~

pois de coletados, eram devidamente etiquetados, at€ o momen
to da avaliação.

3.4.

ANALISE EPIDEMIOLÓGICA DAS CURVAS DE PROGRESSO
DA

DOEN~A

Se guindo a s uge s tão de KRAN Z (1974) P roce de use a urna análise de regressão linear dos dados,

considerand~

se 4 tipos: 1. X (dados originais sem t rans formação) ; 2. trans

2ó.

formação logís ti ca [In (-l:X )];

3. trans formação de Gompe rt z

[-ln(-lnx)j; e 4. transformação monomolecular .[ln(l=X)] onde
x é a quantidade de doença, avaliada em termos de

porcenta-

gem de folíolos doentes, durante o período de queda

foliar

e de reenfolhamento, para cada genótipo, em cada ano conside
rado.
Para que os dados originais pudessem ser utilizados nos modelos testados, houve a necessidade de

trans-

formi-los, antes, em valores entre O e 1 (proporção da doen-

çal.
Os cãlculos estatísticos foram feitos

com

emprego de um computador, onde os dados transformados

foram

submetidos a urna anãlise de regressão linear e através
urna análise de variância de cada regressão foi

o

de

determinado

também o coeficiente de determinação da reta (R 2 ) ,

o

qual

serviu de base na escolha da transformação que melhor se

aj~

tou aos dados experimentais.

3.5.

CORRELA~ÃO ENTRE OS DADOS CLIMÁTICOS E A EYOLU~ÃO

DA

DOEN~A

NO CAMPO

Com os dados do progresso da doença em

maos,

considerou-se que o melhor período para se analisar a correlação entre as condições climáticas e o desenvolvimento
doença no campo, seria o período de reenfolhamento.

da

Define-

27.

se corno reenfolhamento natural, a brotação

e

desenvolvimen

to de novos fluxos e folhas até o estádio maduro, após o período de hibernação, o qual compreende a fase entre a senescência (~nvelhecimento e perda de funcionalidade das folhas)
e a queda foliar (MORAES, 1985).
Para se determinar a extensão de tempo

a ser

estudado dentro deste período, buscou-se embasamento na lite
ratura, que de modo geral, considera que as folhas da seringueira são susceptíveis ao patógeno até cerca de 12

a

15

dias de idade (GASPAROTTO et alii, 1984). CHEE (1976),

tes-

tando discos foliares de 3 clones susceptíveis, concluiu que
o estidio foliar mais susceptível se encontra aos 7 dias
idade, enquanto que com 12 dias já eram resistentes.

de

Lesões

em folhas com 12 dias já eram menores e com conídios aparentemente anormais e folhas com la dias, embora tivessem
cas lesões, contavam com esporulação intensa.

Assim

se pela análise dos primeiros 12 dias consecutivos de
lh.a.men to de cada material.

pouoptouenfo-

Neste período, portanto foi ana-

lisada a precipitação pluviométrica diária, acoplada com

as

médias mensais de temperatura máxima em mínima.
No período de queda foliar, esta

relação

nao foi considerada, estudando-se nesta fase a expressa0
resistência dos genótipos, sem a interferência dos
climáticos.

da

fatores

28.

4. RESULTADOS
4.1.

AVALIA~ÃO DO PROGRESSO DA DOEN~A E DA FENOLOGIA

PARA CADA GENÓTIPO TESTADO

o

progresso da doença foi avaliado durante os

dois anos agrícolas (1984/85 e 1985/86), na Estação

Experime~

tal de Pariquera-Açu, para RRIM 600, FX 25 e progênie de_ FX25,
representados, respectivamente nas Figuras 1, 2 e 3. A Figura 4 expressa o progresso da doença determinado para o clone
IAN 717, comple tando apenas 1 ano agrícola (.1985/86}. Nes tas
figuras, pode-se definir as fases de queda foliar, bem
os respectivos períodos de reenfolhamento de cada

corno

genótipo

estudado; para tal, levou-se em consideração o numero

total

de folrolos caídos naturalmente e o numero de folíolos doentes por m2 •
Para o clone RRIM 600, Figura 1, constatou-se,
no primeiro ano agrícola, um período de 119 dias de queda

f~

liar (25 de junho até 22 de outubro}, com um total de 1065,50
2
folrolos caídos/m neste período. O reenfolhamento se deu a
partir de 5 de novembro.

No segundo ano, a queda foliar foi
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menos extensa, concluindo 77 dias (24 de junho até 9 de

se-

tembro), acumulando um total de 1.088,33 folíolos caídos/ m2
e iniciando seu reenfolhamento ao redor de 30 de novembro.
Um período de 98 dias de queda foliar (25
junho até 1 9 de outubro)

foi observado para o clone

de

FX 25,

no primeiro ano agrícola, acumulando-se um total de 1.297,50
folíolos/m

2

caídos neste período.

logo a seguir, em 1 9 de outubro.

O reenfolhamento

ocorreu

O próximo pico de queda fo-

liar se estendeu de 24 de junho até 23 de setembro,

totali-

zando 91 dias, com um total de 1. 737,75 folíolos caídos / m2 ,
reenfolhando a partir do dia 23 de setembro. Tal clone apresentou um padrão de queda foliar mais consistente de um

ano

para outro (Figura 2).
Para a progênie de FX 25, registrou-se um'período de 135 dias de queda foliar (27 de agosto até 17 de d~.
zembro) no primeiro ano agrícola, totalizando 651,41

folío-

~d / mZ ; em oposlçao,
. .
1 os calOS
no ano seguInte,
ob servou-se

um

período de queda foliar com apenas 91 dias (24 de junho

até

23 de setembro), com um total de 825 folíolos caídos/m 2 .

Os

reenfolhamentos iniciaram-se, respectivamente, nos dias

19

de outubro de 1984 e 9 de novembro de 1985 (Figura 3).
O menor período de queda foliar foi

observa-

do para o clone IAN 717, Figura 4, com 56 dias (de 24 de junho até 19 de agosto), acumulando um total de 303,75 folío2
10s/m caídos neste período. Esta quantidade de folíolos caí
dos/m

2

pode ser considerada baixa quando comparadas com

os

32.

outros genótipos, principalmente no caso dos clones RRIM 600
e FX 25.

Tal fato sugere que o IAN 717 não tenha época defi

nida de queda foliar, agindo corno um clone de padrão
lar.

Isto

está

irregu-

de acordo com observações feitas no cam-

po, que demonstram que o clone

Im~

717 não fica

desfolhado

totalmente, havendo sempre lançamentos irregulares.

A emis-

são de um grande numero de lançamentos se deu após este pico
de queda foliar, iniciando-se logo no dia 26 de agosto.

4.2.

COMPARA~ÃO DOS VALORES DO COEFICIENTE DE DETERMINA~AO

CR2)

E ESCOLHA DA TRANSFORMA~AO DOS DADOS

MAIS ADEQUADA

Os valores do coe ficien te de determinação
obtidos da análise de regressão linear, são encontrados

(R2) ,
nas

Tabelas 1 e 2, referentes aos dados dos períodos de queda foliar e reenfolhamento, respectivamente, para os 2 anos agrícolas estudados.

Entre as transformações testadas (logísti-

ca, monomolecular e de Gompertzl, a monomolecular foi a que
melhDr se ajustou aos dados, apresentando os valores
altos de coeficiente de determinação (~2) em ambos os
analisados.

mais
casos

Médias

Fx 25
RRIM 600
Progênie
de Fx 25
IAN 717

Genótipos

0,91231

0,98605

0,90184

0,86163

0,94021

0,96384

0,93157

0,96525

... .
Proporção Logistlca

0,96045

0,98657

0,93398

0,96080

Monomo
lecular

Primeiro ano agrícola

0,91120

0,75275

0,92377

0,99022
0,95422

0,75732

0,90027

0,96921

0,63965

0,69025.
0,81810

0,93620

Proporção Logística

0,92739

0,99008

0,92024

0,93758
0,86167

Monomo
lecular

0,83401

0,95688

0,84116

0,78648
0,75151

Gompertz

Segundo ano agrícola

0,94739

0,94605

Gompertz

Transformações

Tabela 1. Valores dos coeficientes de determinação CR2) obtidos da análise de regressão para os quatro
tipos diferentes de transformações, nos dois anos agrícolas considerados, durrulte o período
de queda foliar, nas epidemias de M. ulei em seringueira.

tN
tN

Médias

0,77l64

0,73624

0,88476

- : . _ - _ . , -. __ '0--- .-

0.80805

_o"

0,95560Tranc:' 0,76994

0,95115

0,9.4820

0,72293

0,52142

0;77l86

0,7l294
0,73946

0,75141

0,60157
0,65788

Gompertz

0,76976

0,67200

0,7l87l

0,689%

··---Ô"·; 'á77§~f-·-··-Õ:·83'423···· . . '--0,-6-5'0:57'" ' 0 , 74899' '.

0,74044

0,73154_ .Q....59192

0,69956

Monomo
lecu1ar

Segundo ano agrícola
Proporção Logística

0,79668
O,67l85

Gompertz

0,69405
0,90759
O, 5664(L _.._0~7.~?_55

Monomo
lecular

0,88427
0,70772

Proporção Logística

Primeiro ano agrícola

I AN 717- .. -----:-------.---..-----:.--- _............ -.,._--.:--...'-- ----

RRIM 600
Progênie
de Fx 25

Fx 25

Genótipos

Trans formações

Tabela 2. Valores dos coeficientes de terminação (R2) obtidos da analise de regressao para os quatro
tipos diferentes de transformações, nos dois anos agrícolas considerados, .durante o período
do reenfolhamento, nas <ypidemias de M. u1.u em seringueira.

~
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4.3.

COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE INFECÇAO APARENTE (r) DOS
DIFERENTES GENÓTIPOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE REGRESSÃO
Os resultados obtidos foram. comparados, atra-

vé·s da análise de regressao, para cada caso,
tudado.

em cada ano es

Considerou-se a transformação monomolecular e utili

zou-se a porcentagem de foliolos caídos com sintomas da doen
ça no período de queda foliar,

durante 6 a 7 meses decorren

tes do final da queda foliar (períodos de reenfolhamento). A!!..
sim, corno mencionado anteriormente no ítem 4.1,

ter-se-â,

nos períodos de reenfolhamento, vários inícios aleatorios,di
ferentes para cada material analisado, o que impossibilita a
análise da quantidade efetiva de inoculo inicial (x o )
nestes períodos.

real

Neste caso, não ê possível determinar

inicio de epidemia em comum, jã,que cada clone se
em estádios fenológicos diferentes.

um

encontra

O mesmo se aplica

para

as fases de queda foliar, que nem sempre coincidiram nos anos
analisados.
Nas Tabelas 3 e 4, estão expressos as estimativas dos valores da quantidade efetiva de inõculo

inicial

(x ) e da taxa aparente de infecção (r), para os 4 materiais,

o
considerando-se a transformação monomolecular, nos
de queda foliar e

períodos

reenfolhament~

O ordenamento dos clones, segundo a taxa aparente de infecção apresentada está descrito nas Figuras 5

e

6 , respectivamente para o período de queda foliar e reenfulha
mento, em cada ano agrícola.

RRIM 600
Progênie Fx 25
IAN 717

Fx 25

Genótipos
o

-0,04848
-0,01667

0,00012

x

0,00278
0,00657

0,00009

r

0,93398
0,98657

0,96080

2
R

Primeiro ano agrícola

0,13878
0,05093
0,03594

0,00400

Xo

--J

0,00878
0,00558
0,00825

0,00062

r

R2

0,86167
0,92024
0,99008

0,93758

Segundo ano agrícola

durante o período de queda foliar, nas epidemias de M. u1..ú em seringueira.

Tabela 3. Valores do in6culo inicial (xo)' da taxa aparente de infecção (r) e do coeficiente de deter
minação (R2), obtidos através da transformação monomolecular, para os dois anos
agrícolas,

tN
0\

Fx 25
RRIM 600
Progênie Fx 25
IAN 717

Genótipos

0,00147
0,00297
0,02327

0,21569
0,13209

r

0,11806

Xo

0,02646
0,05467
-0,01755

0,95115

0,05791

0,90759
0,79555

Xo

0,0028~

0,000870,00021

0,00085

r

R2

0,73946
0,77186
0,65057

0,71294

Segundo ano agrícola

R2

Primeiro ano agrícola

Tabela 4. Valores do inõculo inicial (xo)' da taxa aparente de infecção (r) e do coeficiente de determinação (R2), obtidos da transformação monomolecular, para os dois anos agrícolas,
durante
o período de reenfolhamento, nas epidemias de M. ui.e.i em seringueira.
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Considerando, inicialmente, os dados analisados nos períodos de queda foliar, para o primeiro ano

agrí-

cola, teve-se em ordem crescente de resistência: progênie de.
FX 25, RRIM 600 e FX 25.

Tal ordenamento

coincidiu com

encontrado nos períodos de reenfolhamento para o mesmo

o
ano.

No segundo ano, contudo, ocorreu urna inversão entre RRIM 600
e a progênie FX 25, tendo-se em ordem crescente de resistência o seguinte ordenamento no período de queda foliar: RRIM600, IAN 717, progênie de FX 25 e FX 25.

Nota-se, assim,que

a progênie de FX 25 inverteu a sua posição no
passando da mais

ordenamento,

susceptível para um dos mais resistentes

n5tipos, perdendo apenas para FX 25.

Do mesmo modo,

RRIM-

600, que no primeiro ano se posicionava corno medianamente
sistente; passou, no ano seguinte, a ocupar urna posição

g~

r~

supe-

ri or ne s te ordenamento, ou se j a, j un tamen te com IAN 717, cons
tituem os clones mais suceptíveis entre os materiais analisa
dos

(Figuras 5 e 6).
No período de reenfolhamento, tal

ordenamen

to mostrou-se um pouco modificado, ohtendo-se em ordem crescente de resistência a seguinte seqüência para o segundo ano
agrícola: IAN 717, RRIM 600, FX 25 e progênie de FX 25. Neste contexto, tem-se o clone IAN 717 corno o mais
neste período e uma inversão total da progênie de

susceptível
FX 25 que

no ano anterior mostrou-se corno a mais susceptível, e no ano
seguinte corno o material mais resistente.
e FX 25

Os clones RRIM 600

apresentam taxas de infecção aparente (r) bem próxi

mas e bem mais baixas que a obtida para IAN 717.
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4.4.

RELA~ÃO

ENTRE

OS DADOS CLIMÁTICOS E A EVOLU~AO

DA DOENÇA NO CAMPO DURANTE O REENFOLHAMENTO DOS
GENÓTIPOS ESTUDADOS
pluviom~trica

Os valores de precipitação

(rn~

dias diárias) e as médias decendiais de temperatura máxima e mí
nima para cada ano considerado, durante os períodos de reenfolnamento de cada material vegetal, estão representados nas
F i gu r as 7 e 8.
Analisou-se apenas os 12 primeiros dias de en
folhamen to dando-se maior ênfase do 7 9 ao 10 9 dia,
considerado pela literatura corno o mais

período

susceptível

(CHEE,

1976) •
7), 2

perí~

O prime i ro

perí~

No primeiro ano agrícola (Figura
dos de reenfolhamen to foram di fe renci ados •
do,

iniciou~se

em 1 9 de outubro, incluindo-se o clone

FX 25

e a progênie de FX 25, no qual constatou-se precipi tações

pl~

viom;tricas exatamente do 79 ao 10 9 dia, ou seja, no período
mais susceptível das novas brotações, atingindo um máximo de
7,4 mm de chuva no 9 9 dia.

Maiores precipitações foram

de-

tectadas no período de enfolhamento apresentado pelo

clone

RRIM 600, o qual iniciou-se mais tardiamente, em 5 de

novem

bro.

Em tal fase, observou-se urna precipitação de

9,3

mm

no 1 9 dia, retornando apenas a partir do 6 9 dia e continuando até o 11 9 dia de enfolhamento; este período

de

chuvas

mais urna vez coincidiu com a fase mais susceptível dos folio
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los da seringueira.

89

O máximo de chuvas foi alcançado no

dia, chegando a 36 mm.
Resumindo,

os resultados obtidos neste

meiro ano agrícola demonstraram

pri-

que todos os genótipos

submetidos a condições climáticas favoráveis ao

foram

ataque

pa tógeno, di ferindo apenas na in tens idade de chuvas,

do

a qual

foi maior no período de reenfolhamento do RRIM 600 em comparaçao com o dos outros materiais deste ano.

A

temperatura

media do mês de outub.ro ficou entre l7,19C Ctemperatura míni
ma) e 25,6 9 C (tempe ra tura máxima} ; no mes de novembro a temperatura mínima média foi de 19,19C e a máxima de 25,2 9 C.
No segundo ano agrícola CFigura
ne reenfolhou em períodos diferentes.

8) , cada elo

O clone IAN 717 esta-

va com grande numero de novos lançamentos em 2.6 de

agosto,

sendo sujeito a uma contínua precipitação pluviométrica

do

69 ao 12 9 dia (período mais susceptível), com um máximo

de

15,6 mm, atingido no 8 9 dia.
A progênie de FX 25 iniciou seu
to no início do mês seguinte (9 de

setembro),

reenfolhamen

permanecendo prati-

camente sem chuvas ate o 11 9 dia, no qual constatou-se
nas 0,2 mm.
vel

Assim pode-se observar que no período

ape-

suscepti

nao houve condições muito favoráveis para a infecção do

fungo.
O próximo clone a se reenfolhar foi o

FX 25,

iniciando seu período em 23 de setembro. Durante este período de reenfolhamento observou-se chuvas esparsas no 4 9 ,
8 9 e 9 9 dia, com um máximo de 3,0 mm.
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o

clone RRIM 600 foi o. que teve o reenfolhamen

to mais tardio, iniciado em 30 de setembro com pequena quantidade de chuva nos 2 primeiros dias, 2,8 mm no 8 9 dia e 3,0
e 2,0 mm,. respectivamente no 11 9 e 129 dia.
Sumarizando, os resultados obtidos no
do ano agrícola demonstraram que o clone IAN 717

segun-

reenfolhou

em um período bastante favoravel ao desenvolvimento do patôgeno.

Em oposição a

prog~nie

de Fx 25 evitou tal

situaçio,

reenfolhando em um período caracterizado pela aus~ncia quase
que completa de chuvas.

Para os clones Fx 25 e RRIM 600,

gistraram-se chuvas esparsas e de menor intensidade
comparadas às apresentadas no ano anter.ior.

r~

quando

46.

5. DISCUSSAO
5.1.

TRANSFORMA~ÃO DOS DADOS

A escolha da melhor transformação

dos

dados

2
baseou-se na analise do coeficiente de determinação R ,

o

que vem sendo largamente empregado na literatura (BERGAMIN

FI

LHO, 1983), aumentando a confiabilidade dos resultados.
Empregando-se este critério, os

de

valores

R2 encontrados na Tabel~ 1 e 2,para cada modelo, indicam

a

superioridade da transformação monomolecular, desde que este
modelo apresentou valores mais altos de R2 na maioria dos ca
sos analisados.
A constatação de que a transformação
cular é a que melhor se ajusta ao sistema
H~v~a.,

monomol~

MiQ~oQyQlu~

ul~i

contraria a opinião de BERG.A..MIN FILHO (1984) que,

-

an~

lisando 13 curvas epidêmicas, demonstrou que tal sistema ajustou-se melhor ã transformação logística, obtendo valores

do

coeficiente de determinação R2 mais altos em 8 das 13 epidemias analisadas.

Apenas 4 ensaios mostraram urna

superiorid~

de do modelo monomolecular, os quais, segundo o autor,

repr~

47.

sentavam situações incomuns, onde havia um baixo

crescimen-

to da doença, ou devido à condições climáticas adversas

(Pl~

nalto de São Paulo) ou por efeito de pulverizações com

fun-

gicidas.

Tais observações possivelmente possam

explicar

melhor ajuste do modelo monomolecular, já que, de modo

o
ge-

ral, os níveis de doença apresentados no presente trabalho fo
ram baixos, principalmente nos locais com alta descontinuida
de espacial

(~ariquera-Açfi1.

Al€m disso, o

m~todo

utiliza-

do por BERGAMIN FILHO (.19841 para se avaliar a doença foi
severidade, enquanto que neste trabalho

a

os resultados foram

obtidos pela análise da incidência, ou seja, porcentagem

de

folíolos doentes.

5.2. ORDENAMENTO DOS GENÓTIPOS EM

RELA~ÃO AOS VALORES DA

TAXA APARENTE DE INFEC~ÃO (r) NOS ANOS AVALIADOS
entre

KRANZ (J9801 colocou o mal-das-folhas

as doenças possuidoras das maiores taxas de infecção, podendo atingir, em condições favoriveis, valores ao redor de 0,20
e 0,30 por unidade por dia.

BERGAMIN FILHO (1984)

encon-

trou, através da transformação logística, valores de r atingindo um máximo de 0,2973 e um mínimo de 0,0153.
Considerando os valores da taxa aparente

de

infecção (r), nos anos analisados, constatou-se neste trabalho, uma taxa máxima de 0,0233,

e mínima

de

0,00009.
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Segundo a teoria clássica de VMJ DER PLANK (1963) ,
a redução da taxa aparente de infecção (r) é uma consequência
epidemiológica da resistência horizontal.

Contudo, atualmeg

te, considera-se que tal efeito também possa

ser

conseguido

através da resistência vertical incompleta (VMJ DER PLAN, 1984).
Neste trabalho, com a impossib.ilidade de se quantificar

es-

ses tipos de resistência, considerou-se como parâmetro de re
ferência, apenas os valores de r obtidos, avaliando-se os ní
veis de resistência capaz de reduzir esta taxa.

Assim, como

preconizado por VAN DER PLANK (1963; 1968), através de

uma

análise epidemiológica, pode-se discriminar o nível de resis
tência

de

diversas variedades com base no valor de r,

sen

do tanto maior o nível de resistência quanto menor o

valor

de r.

sobre

Analisando as Tahelas 3 e 4,

pode-se inferir

a resistência de cada material, obtendo-se, em ordem crescen
te de resistência, o seguinte ordenamento de genótipos
o período de queda foliar: progênie de FX 25, RRIM

600

para
e

FX 25 (19 ano agrícola}; RRIM 600, IAN 717, progênie de FX e
FX 25 (.2 9 ano agrícolaL Figura 5 e 6.
Considerou-se que no período de queda foliar,
quanto maior for a porcentagem de folÍolos doentes
maior será a suceptibilidade do clone,
a taxa aparente de infecção Crl.

caídos,

e consequentemente maior

Assim, tem-se neste perío-

do a inferência da resistência de cada genótipo.
Basicamente, a resistência apresentada

neste

período, tenderia a se manter constante na fase de reenfolha

49.

men to, sem cons ide rar a poss ib i lidade da eventual resis tência

He-

através de retenção foliar, corno apresentado no sistema

mLf..eia. va.J.:,;ta.tJtix. - café por BERGAMIN FILHO (1983).

Se gundo

o auto!, neste tipo incomum de resistência horizontal,

nao

há a alteração da taxa aparente de infecção Cr), mas sim

um

atraso no inicio da epidemia, devido a diminuição do inõculo
residual (!Co) nas plantas que não retém ou retém menos
lhas.

No primeiro ano agrícola, a

resistência

fo-

apresenta-

da nas duas fases se manteve, obtendo-se 1 no período de reenqu~

folh.amento, o mesmo ordenamento apresentado no período de
da foliar anterior, ou seja, a seguinte seqüência,

em ordem

crescente de resistência: progênie de FX 25, RRIM 600 e FX25.
Em contrapartida, no segundo ano agrícola, houve urna

inver-

são deste ordenamento durante o período de reenfolhamento,
do-se em ordem crescente de resistência:

IN~

717,

te~

RRIM 600,

FX 25 e progênie de FX 25.
Detecta-se resistência horizontal, no
quando o ordenamento dos genótipos, em relação aos

campo,
valores

da taxa de infecção aparente Cr), se mantém constante durante vârios anos, independentemente do complexo de raças existente

(VN~

DER PLANK, 1968}.

Neste contexto, a inversão cons

tatada no ordenamento dos genótipos vai inicialmente contra a teo
ria clássica de· Van der Plank.

Contudo, deve-se lembrar que a

taxa

aparente de infecção (r) é influenciada por todos os fatores
que são importantes em um processo epidêmico, tais como,
dições climáticas, estado fenológico da planta,

co~

susceptibil~

50.

dade do clone, patogenicidade do fungo, entre outros, atuando corno um velocímetro da epidemia (VAN DER PLANK,

1975) .

Baseado em alguns destes fatores, pode-se fazer algumas

esp~

culações, procurando explicar tal mudança no ordenamento dos
genótipos de um ano para outro.

5.3.

RELAÇÃO
E A

E~TRE

AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E A

QUANTIDADE DE DOENÇA NO CAMPO
De acordo com a literatura, a taxa

aparente

de infecção Cr) pode ser influenciada, além de outros

fato-

res, pelo estado fenológico da planta e pelas condições climá
ticas (VAN DER PLANK, 1975 e BERGAMIN FILHO, 1984).
MEDEIROS

&BAHIA

(1971) ressaltaram as neces-

sidades de um registro completo de dados meteorológicos

na

região, de urna maior diversificação do germoplasma dos culti
vos e da possibilidade do controle da época de renovação foliar, através da seleção fenológica de novos clones,
do que urna seleção de plantas, com base no seu

sugeri~

comportamen-

to fenolôgico, atuaria como um possível método de

controle,

denominado de I'escape".
Analisando-se os gráficos de progresso da doen
ça (figuras 1, 2, 3 e 4) obtidos para os 4 genótipos, observa-se que o início do reenfolhamento natural variou de um ma
terial para outro e de um ano para outro, dentro do mesmo
nôtipo.

(

g~
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ORTOLANI et alii (1983) citaram que a periodicidade estacionaI de disponibilidade hídrica interfere na curva de crescimento foliar e determina a queda e a

renovaçao

foliar em plena estação seca; tais fatores macroclimiticos a
tuam na fenologia dos clones de seringueira, determinando

a

periodicidade estacionaI de troca de folhas e agindo diretamente sobre o fungo em todas as fases do ciclo epidemiológico.

Também ORTOLANI (.1986) comentou que o período crítico de

infecção pelo M. uiei ocorre logo no início do reenfolhamento.
Partindo dessa premissa, avaliou-se o

efeito

das condiç6es climiticas no desenvolvimento da doença nestes
períodos, em cada ano testado.

5.3.1. Comportamento dos genótipos no primeiro

ano agrícola

Avaliando os resultados obtidos neste

perío-

do, pode-se concluir que no primeiro ano agrícola, os

dois

períodos de reenfolhamento coincidiram com condições bem ade
quadas para o desenvol vimen to do fungo.

LANGDORD

(1945)

e

HILTON CJ955) relataram a necessidade de formação de orvalho
de pelo menos 8 horas contínuas para propiciar

a

infecção.

GASPAROTTO et alii (.1984) comentaram que em uma fazenda de

Rio

Branco (AC) , foi verificado que um dia com chuvas leves

du-

rante o período de susceptibilidade dos folíolos foi suficien
te para causar uma epifitia.

...._ ...

_-~------------
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Outro fator
ra, mostrou-se adequada.

também
CHEE

importante,

& HOLLIDAY

a

temperat~

(1986), em sua re-

visão, citaram que para a penetração do conídio é necessário
água livre por 5 hs a 22-24 9 C com maior infecção a 19-20 9 C e
23-25 9 C.

A temperatura média dos meses considerados

de 17 a 25 9 C,

portanto dentro destes limites.

vez que houveram condições adequadas para o

variou

Assim,

uma

desenvolvimento

da doença em ambos os períodos de enfolhamento

analisados,

o ordenamento se deu de acordo com as taxas aparentes de infecção (j) peculiares de cada clone não havendo
cias diretas das condições climáticas neste

interferên-

ordenamento,

o

qual se manteve semelhante ao determinado no período de queda foliar anterior.

Concluiu-se,

portanto,

que neste

ano

agrícola não houve o fenômeno de "evi tação" (PARLEVLIET, 1981).

5.3.2. Comportamento dos genótipos no segundo
ano agrícola

Raseado no ordenamento encontrado no
de queda foliar para este mesmo ano

(Figura

5) ,

período
espe-

rar-se-ia uma maior susceptibilidade do clone RRIM 600 em re
lação ao IAN 717, o que não ocorreu no período de reenfolhamento repectivo.

Neste, o clone RRIM 600, apresentou uma

xa de infecção aparente

(~)

muito pr6xima i

taxa obtida pa-

ra FX 25, situando-se, contudo, em segundo lugar num
mento dec'escente de resistência (Figura 6).

t~

ordena

53.

Analisando-se as condições climáticas

regis-

tradas nestes períodos, pode-se concluir que enquanto as con
dições climáticas foram extremamente benéficas ao ataque

do

pat.ógeno, no caso do clone IAN 717, com precipi tações registradas do 6 9 ao 10 9 dia, para o clone RRIM 600, tais

preci-

pitações tiveram uma intensidade e frequ§ncia reduzidas (Figur a

8), Neste caso, registraram-se chuvas ao redor de 2rtrrn nos primeiros

2dias (sem efeito epidemiológico distinto) e durante o período susceptível mais favorável, ou seja, do 7 9 ao 109 dia,
g:istraram-se precipitações por vaI ta de 3 mm de chuva

apenas

no 8 9 dia, retornando somente nos 11 9 e 12 9 dias, onde
põem-se que os folíolos já tenham maior nível de
cia.

r~

su-

resist§n-

Com base nestes dados, obteve-se durante o enfolhamen-

de RRIM 600 uma redução na quantidade de chuva e de dias com
chuva. sendo que este ano agrícola não apresentou

condições

climáticas tão favoráveis ao ataque do patógeno quanto ao
agrícola anterior.

Isto explicaria parcialmente a

~o

obtenção

de taxas de infecção Cr) mais baixas para RRIM 600 no 2 9 ano
agrícola, em relação as ohtidas pelo mesmo clone no ano
terior, propiciando

a

an-

inversão entre IAN 717 e RRIM 600.

Outro fator que também deve ser analisado refe
re-seaoh.âb.ito fenológico destes clones, o qual mostra-se
gular para o RRIM 600, o que o tornou possível de sofrer

reo

processo de evitação, em contraste com o padrão irregular do
clone IAN 717 que emitindo novos lançamentos durante
todo, mostrou-se mais

sujeito

o

ao ataque do patógeno.

ano
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Outra inversão, ainda no 29 ano agrícola, foi
notada entre a

prog~nie

de FX 25, a qual passou de mais sus-

ceptível (primeiro ano) para mais resistente (segundo ano), e
o clone FX 25.

Durante o período de queda

folia~

de FX 25 manteve-se com uma taxa de infecção (r)

prog~nie

a

semelhante

aos clones mais susceptíveis (BRIM 600 e IAN 717), ocupando o
3 9 lugar numa escala crescente de

resist~ncia,

bem mais alta que a apresentada pelo FX 25.

cuja

No período

reenfolhamento, contudo, houve uma inversão neste
to, com a
Cr

=

prog~nie

taxa era
de

ordenamen

de FX 25 atingindo uma taxa mais

baixa

O ,00021} que a apresentada pelo clone FX 25 (r = 0,00085).

Tal fato possivelmente possa ser explicado, levando em

con-

sideração as condições climáticas predominantes nos diferentes períodos de reenfolhamento (Figuras 7 e

8'). No

ano agrícola, notou-se que no período em que a
FX 25 reenfolhou, houve uma tot'al

aus~ncia

segundo

prog~nie

de

de chuvas nos

primeiros dias mais susceptíveis da folha, o que

10

contras-

ta nitidamente com as condições climáticas presentes

nesta

fase, durante. o primeiro ano (Figura 7 ), em cuj o período registrou-se precipitações a partir do 7 9 dia, o que

tornou

este ano mais favorivel ao desenvolvimento do pat6geno que o
ano seguinte (Figura

8).

Para o clone f X 25, as precipitações
tricas registradas ocorreram no 4 9

,

79

,

pluviom~

8 9 e 9 9 dias,

que

apesar de terem menor intensidade (miximo ao redor de 3 mm),
possibilitaram condições para o desenvolvimento do patôgeno.
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Durante os meses de reenfolhamento analisados,
a média da temperatura variou de l3,19C (temperatura

mínima

para o mes de agosto) a 26,8 9 C (temperatura máxima no mês de
outubro). portanto dentro dos limites considerados pela lite
ratura (CHEE

& HOLLIDAY,

1986).

Segundo este raciocínio,

pode-se concluir

que

a progênie de FX 25, apesar de geneticamente bastante suscep
tível, conseguiu "evitar" um maior desenvolvimento do patóge
no através do seu hábito fenológico.

Um caso menos

te, mas que também deve ser considerado seria

a

eviden-

possibili-

dade da ocorrência da "evitação" também com RRIM 600,
genótipo parece ser mais susceptível que Ik~ 717

cujo

em

outras

regiões de plantio, porém seu hábito fenológico fez com

que

o RRIM 600 "evitasse", pelo menos parcialmente, o desenvolvimen
to do patógeno, reduzindo sua taxa de infecção de um ano para outro.
Assim, vem a necessidade, comentada anteriormente por MEDEIROS

& BAHIA

(J97l} de se procurar uma seleção

de plantas com base no seu comportamento fenológico, definin
do tal fenômeno como um método de controle por "escape". Co~
tudo, no presente trabalho, o fato da progênie

Fx 25 (o caso

mais evidente) ter reduzi~ um maior ataque do patógeno,
sera definido como "fuga" ou "escape", mas sim como

nao

"evita-

ção" .
Segundo a literatura, define-se evasao,
o princípio geral de controle capaz de previnir

a

como
doença
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atravês do plantio sob condições de inóculo inefetivo,

raro

ou ausente (MENTEN, 1986), incluindo-se neste princípios
processos de fuga e escape.

os

Deve-se lembrar, no entanto, que

hi a possibilidade de se evitar sem a fuga, permanecendo
mesmo tempo e espaço.

no

Assim, a seringueira, no caso, evitou

o ataque do fungo através de seu hibito fenoló,?ico e não por ocupar outro lugar no tempo (como as alterações de época de plantio); ou
no espaço (como nas áreas de escape).

No presente trabalho,

definir-se-á este possível método de controle, "evitação", de
acordo com PARLEVLIET (J9 81) , corno aqueles mecanismos capazes
de reduzirem as chances de contacto entre consumidor e tecido consumido,
Concluindo, evitação poderia ser considerado corno uma

for-

ma de defesa que certas plantas possuem, capaz de evitar
reduzir as chances de contato entre patôgeno

e

ou

hospedeiro,

geneticamente, através de seu hibito fenológico.
Outro fator a ser analisado, é que

a

evita-

çao so tem valor para clones com hábitos regular de troca de
folhas, não conseguindo atuar de maneira significativa no

cl~

ne IAN 717, por exemplo, e outros clones oriundos de H. ben-

:t h. am i

al1 a •

Este trabalho serve de alerta

a

dificuldade

e complexidade existente nas recomendações de clones de
ringueira a nível nacional, já que o hibito

fenolôgico

maioria dos clones, além de pouco estudado, é muito
vel de região para região.

Assim, mesmo um clone

seda

variáaltamen-

te susceptível poderia ser recomendado, desde que seu hábito
fenolôgico lhe fosse favorável.

----

----------

- - -
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Deve-se levar também em consideração que o
râmetro de precipitação pluviométrica utilizado no

p~

presente

trabalho para se detectar a evitação, apesar de ser
te neste contexto, poderia ser substituído por outros

eficien
parâm~

tros climáticos mais adequados, considerando que o molhamento é comum nesta região.

A temperatura pode ser o fator

de

maior importância já que se mostra bem mais variável durante
o ano do que as médias anuais de umidade relativa e de preci
pitação.
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5.4. INFERÊNCIA SOBRE A RESISTENCIA GENÉTICA DOS
MATERIAIS ANALISADOS
Através da evitação pôde-se explicar a inverreenfolhame~

sao apresentada pelos gen6tipos nos períodos de
to de cada ano.

Contudo nestes períodos fica praticamente i!!!

possível de se avaliar a resistência dos clones, sem

consi-

derar a interferência dos fatores climaticos.
Analisando-se, no entanto,

os

períodos

queda foliar nos dois anos agrícolas, tem-se um

de

ordenamen-

to que não se mantém constante de um- ano para outro.

Possi-

velmente, o que parece estar atuando neste caso, seria o pr§.
prio processo de evitação, que uma vez ocorrido durante o re
taxa

enfolhamento de um ano agrícola, atuaria diminuindo a
de infecção (xl e consequentemente reduzindo, em parte, a
tidade de in6culo inicial (x ) para o próximo ano.

Seguindo

o

este raciocínio, a melhor fase para se analisar
cia genética dos materiais

a resistên-

seria o período de queda

que precedesse um ano agrícola em que não tivesse
o mecanismo de evitação.

q~

foliar
ocorrido

Tal fase, no presente trabalho,

CO!

responderia ao período de queda foliar do segundo ano agríco
la [1985/86).

Assim considera-se que o RRIM 600 é

mais susceptível, seguido em ordem decrescente de
lidade pelo clone

IN~

o

clone

susceptib~

717 e progênie de FX 25, sendo o clone

FX 25 o mais resistente dos genótipos testados.

----------------

5

0::1.

6, CONCLUSÕES
6.1.

Atrav~s

do conhecimento detalhado do hibito feno16gi

co de um clone e das condições climiticas locais, po
der-se-i detectar o mecanismo de evitação,

o

teri provavelmente pouco efeito em clones de

qual
queda

foliar irregular.

6.2. A resistência que reduz a taxa aparente de infecção (r) dos
materiais,

pôde

ser

dimens ionada _

per iodo de queda foliar (1985/86),

no

permitin~verifi

car que o clone RRIM 600 foi o gen6tipo mais susceptível, seguido pelo IAN 717 e pela progênie de Fx 25.
Por último, com uma taxa bem menor, apareceu
constituindo o material mais resistente dentre

Fx 25,
os

testados.

6.3. Não foi possivel analisar os niveis de x o ' e consequentemente, nao se avaliou a resistência vertical
dos gen6tipos.

-

--------------

-

--

---------------

60 .

6.4. A taxa de infecção aparente (r) pode ser

influencia

da pelo hábito fenolôgico da planta, mascarando

as-

sim a expressão da resistência norizontal.

6.5. A transformação monomolecular, por ter

do regress6es lineares com valores do

possibilit~

coeficiente

de determinação (R2) mais elevados, mostrou-se superior às transformaç6es logística e de Gompertz, tanto no período de queda foliar, como durante o reenfo
lh_amen to.

6.6. O aprove i tamen to dos mecanismos de evi tação, num
grama de melhoramento, deve ser estudado,

buscando

uma forma alternativa para um controle integrado
doenças da seringueira.

pro-

das

61.
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