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HIBRIDAÇÃO INTERESPECfFICA NO GENERO CucumiJ.:i L. 

AUTORA: A1atcüt fLé-6a Aljhe/2 Guide,,,ttt Zagatto Pate:uiLcu1,é 

ORIENTADOR: Pho&. VIL. CyJr.o Pau,üvw da CoJ.:i.:ta 

No presente trabalho foram realizados cruza

mentos entre espécies selvagens de origem africana do gene 

ro CucumiJ.:i e o maxixe (C. anguJ-L,é.a), com o objetivo de ava

liar o grau de relacionamento interespecífico, visando ao 

aumento da variabilidade genética em populações da espécie 

cultivada. Posteriormente, foram obtidas gerações segregaD 

tes a partir destes cruzamentos interespecificos, para 

eventual utilização em trabalhos de melhoramento de rna.xixe. 

Foram efetuadas também hibridações entre as espécies selvª 

gens, para estudos de compatibilidade dentro do gênero. 

A relação da hibridação interespecifica foi 

avaliada através da porcentagem de pegamento de frutos, 

quantidade e qualidade de sementes produzidas e viabilida

de da planta F1 obtida.

Além disso, foi conduzido um ensaio prelimi

nar de potencial de produção, comparando-se alguns híbri

cos interespecíficos com os respectivos progenitores quan� 

to a componentes de produção. 



Segundo observações e resul. ta dos obtidos con 

cluiu-se que: 

As esp�cies C. angunia, C. a61Licanul, C. longip el e C. my

fLio ccurp u,ti são proximamente relacionadas . 

- C. angu!Lla e C. dip-6 aceu.-6 são incornpatí veis.

- C. metull6etLu-6 nao se relaciona com as esp�cies utilizadas.

- Todos os híbridos F1 interespecíficos apresentaram caract�

risticas fenotipicas intennediárias aos progenitores dife

rindo destes quanto à coloração, espiculosidade a ao com

primento do fruto.

Foi possível a obtenção de populações segregantes F2 e de 

retrocruzamento para C. angutLia a partir dos híbridos F1

interespecificos C. angutL�a x C. a6nicanul, C. anguh�a x

C . .longip e-6 e C. angufLia x C. my11ioc_c.utp lt-6, representando

grande potencial para utilização no melhoramento do maxi

xe.
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INTERSPECIFIC HYBRIDIZA1'ION IN CuettnJ.{,,Ó L. 

SUMMARY 

AUTHOR.: A/a,,.'L-la Ef.üa. Aytu:.ó Gu .. tde..-t;ti.. Zagcctto Pa .. te_/w .. Lco1i 

AVVISER.: Ptw 6. Vh. Clj!w PcuLLÜ10 da Co.óta 

Wild species of African origin of the genus 

Cueumi-6 were crossed to gherkin (C. anguhia) in order to 

evaluate the degree of interspecific relationship that could 

be used to increase the genetic variability of the cultivated 

specie. From the interspecific crosses segregating generations 

were obtained that eventually could be used in gherkin breeding. 

Interspecific crosses were also obtained for compatibiLLty 

studies within the genus. 

The degree of interspecific hybridization was 

evaluated through the percentage of fruit setting, quantity 

and quality of seeds obtained, and viability of the F1 plants.

Furthermore a preliminar yield trial to evaluate 

the yielding potential, specially yield cornponents, of some 

interspecific hybrids and their parents was carried out. 

The experimental results and observations 

permi t the following conclusions: 

- The species C. anguhia (Gherkin), C. a&ti.ieanu.-6, C . .tong,i..pe-6

and C. m1Jl1.ioecu1.ptc6 are closely related.
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C. an g uJtia and C. dipõ ae,e.,u,6 are incompatible.

C. rr.12-tufi 6e.Jwó is not closely related to any other species

utilized. 

- A.11 F 1 interspecific hybrids showed phenotypi.c d1aracteristics
-'-

intermediate in relation to the parents, being dif ferent

regarding color, spiculation and lenght of the fruits.

- It was possible the obtaintion of segregating F2 populations

and backcrosses to C. cwgu.11.ia f rom the interspecific F
1

hybrids C. cwgu1tia x C. a0J-L,[c..crnu/�, C. angutLia x C. Cong,-épe-6

and C. coigu11.i,a x C. my,1,,.Loc..ahpu-6 which represent a great

potential for gherkin breeding.



1. 1 NTROVUÇÃO

O genero Cueumi,6 compreende cerca de 30 es

pécies, das quais três são cultivadas como olerícolas: o me 

lão (C. H1e,lo), o pepino (C. �aU.vu.'6) e o maxixe (C. an9u.JLl<1). 

O cultivo do maxixe se dá esporadicamente em 

áreas concentradas em regi6es de clima tropical e sub-tropi

cal, principalmente no Caribe e no Brasil (ESQUINAS-ALCAZAR 

& GULLICK, 1983). Aqui, os frutos imaturos são consumidos db 

retamente na forma de salada ou picles ou preparados 

um cozido popular, a "maxixada". 

como 

Inicialmente considerado nativo das Américas, 

C. crng u11,éa e origin.ária da África, segundo relatos de fv\EEUSE

(1958), tratando·-se de um mutante não-amargo da espécie sel-

vagem africana C. longipe,6 HOOK. f. e introduzida no Brasil 

há cerca de 300 anos através do tráfico de escravos. 

Dentre as espécies cultivadas do genero, o 

maxixe apresenta maior compatibilidade com as espécies sel

vagens de Cuccw1.ü da África, embora todos os estudos de hi

bridaç�o interespecifica se utilizem de introduç6es africa

nas de C. angu�ia. 
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As espécies selvagens de Cuc.umLs produzem frutos 

amargos, numa grande divers:Ldade de tamanho, cor e espiculo-

sidade. Hâ muita controvérsia quanto à classificação des-

sas esp�cies, provocando dificuldades em trabalhos de melho

ramento, que visam principalmente à incorporação de resistên 

eia a doenças e pragas do germoplasma selvagem às 

cultivadas. 

espécies 

As populações brasileiras de C. angunla se 

caracterizam pela produç�o de frutos grandes, lisos e sem

amargor. No entanto, ocorre pequena variabilidade genética 

entre populações para caracteres de planta e fruto, indican

do que a base genética é bastante estreita (YOKOYAMA, 1987). 

Uma das alternativas para se promover e aumentar a variabilt 

dade entre populaç6es é a hibridaçâo interespecifica. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar 

o grau de compatibilidade e relacionamento entre espécies

selvagens africanas de Cuc.wniJ.5 e introduções de C. C[ V[ g u. !1.J a. 

de procedência brasileira através da hibridação interespecí

fica, visando a ampliar a diversidade genética do maxixe, 

:tem como avaliar o relacionamento interespecifico do genero 

com base em espécies de origem africana. Pretende-se tan�ém 

obter populações segregantes a partir dos cruzamentos inter

específicos para eventual emprego em trabalhos de melhora1ru,;n 

to de maxixe ou pé1ra estudos de genética básica ê!i2 C. c<ng1t't.tc1"' 
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2. REVISÃO VE LITERATURA

2. 1. O ge:nero Cu.c.uID111.L&

2.1.1. Origem, distribuição geográfica e espécies 

relacionadas 

As esp�cies do genero Cucuml6 distribuem-se 

em duas areas geográficas distintas: uma cobre o leste da 

Âfrica, a Peninsula Arábica e o leste do Mediterrâneo (esp� 

cies do Grupo Africano) e a outra situa-se na India, ao sul 

e leste do Himalaia (espécies do Grupo Asiático). 

Segundo LEPPIK (1966), a area na qual s2 di§ 

tribuem as espécies do Grupo Africano tem a maior concentra 

ção de espécies selvagens que mostram características filo

genéticas do g�nero, podendo ser considerada o centro de 

origem primário de Cucumi6. Do centro primário, as esp;:-�-

cies disseminaram em muitas direções e hoje são encontradas 

em diversas regiões. Algumas se moveram para o sul, em vas

tas áreas de gramlneas e savanas do sul da Ãfrica. AI forma 

ram um centro secundário, com muitas espécies rasteiras r 

como C. heptadactulu�, r. leptode�mló e C. my�.ioca�pu6. ou-
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tro grupo de espécies moveu-se para leste e formou um centro 

terciário na India, onde se encontram as espécies de C. hahd 

e C • ,6 Cl ,ti, V U.ó • Outro centro secundário citado pe-

lo autor, a América do Sul tem C. angLUiia L. como 

representante. 

• • 
l prlnC_Lpél.L 

O centro de origem primário do melão é desco-

nhecido, embora sejam reconhecidos centros secundários na 

Índia, Pérsia, Irã, sul da Rfissia e China. 

MALLICK & MASUI (1986) consideram e. me.tui.{6� 

hu.-() o ancestral comum a todas as espécies de Cu.cumi,() 

nhecidas. Segundo estes autores, a dispersão das 

co -

espécies 

formou centros gênicos e a partir desses centros a disse 

minação se deu através de animais e do homem. 

As esp�cies do Grupo Africano apresentam nume 

ro básico de cromossomos x = 12, enquanto que as espécies 

do Grupo Asiático possuem o numero básico x = 7. A evolução 

do gênero, em particular quanto à existência de dois nCm1e

ros básicos de cromossomos, não é clara. BHADURI & BOSE(l948) 

assumem que espécies com 14 cromossomos deram origem às es

pécies com 24 cromossomos por fragmentação. 'I'RIVEDI & ROY 

(1970), no entretanto, são de opinião que, por fusão de cro-

mossomos com centrômero sub-terminal, espécies com 24 origi

naram espécies com 14 cromossomos. 

Poucos trabalhos são encontrados descrevendo 



5 

e�p�cies de Cu�umih. A Gnica monografia apresentando a des

crição e classificaç�o das esp6cies foi feita por COGNIAUX 

(1924), citado por DEAKIN et alii (1970), baseada em es-

pécies de herbário. Estudos de sistemática por taxonomistas 

t�m reduzido muitas espécies de Cogniaux a sinÕnirnos e in

clusive alocado espécies para outro g�nero. 

Diversos autores relatam controvérsias na 

identificação de espécies gerando dificuldades nos traballios 

de melhoramento de Cueumi� (VISSER et alll, 1980; KHO e� 

alli, 1981; LEEUWEN & NIJS, 1980; DEAKIN, BOHN & WHITAKER, 

1971). 

LEEUVIBN & NIJS (1980) atribuem os erros de 

classificaç�o às descriç�es inadequadas baseadas em 
.. 

espe-

cies de herbários, cobrindo àpenas parte da variabilidade 

intraespecifica e às condições de cultivo, resultando que 

a interpretação de nomes de taxa de Cueumi6 varia 

trabalho para outro. 

de um 

DEAKIN, BOHN & WHITAKER (1971) apresentam 

descriç6es de 16 esp�cies e atrav�s de relaç6es de compati

bilidade prop6em a divisão em 4 grupos: (1) grupo anguria, 

incluindo as espécies africanas C, a6hieanu6, C. angun.ia, 

var. anguhia, C. anguhia var. longipe6, C. dip6aceu6, C. 

leptodehmi6, e. myhioeahpu6, e. phophetahum, C. zeyhehi, C. 

6ici6oliu6 e C. hep:ta.daetyttU:i; (2) C. metuf,i6eJrn,.s; (3) es-

p�cies asiãticas C. hahdwie�ii e C. 6ativu6; (4) espécies 
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africanas C. lturt1-L{iJzuc.tcu,, C. me.lo, C. J.iagLU:atu6 e C. dinte,

JL,é, que são mais compatíveis entre si elo que com qualquer ou 

tra esp�cie estudada. 

Recentemente, Jeffrey (1980) citado por NLJS 

& VISSER (1985), estabeleceu a divisão do gênero em dois 

sub-gêneros; Sub gênero I, Cucum,Í.l:,, com número de cromosso -

mos x = 7 e Sub-gênero II, Melo, com x = 12. Ele dividiu aín 

da o Último sub-gênero em quatro grupos, que não cruzam en

tre si e diferem em características de fruto, como se segue: 

Grupo 1, contendo somente C. n1 e,tu.li 6 eJw./s; Grupo 2, denominado 

"grupo anguria'', contendo cerca de 20 espfcies relacionadas; 

Grupo 3, o "grupo melo", representado apenas por C. me.to e 

Grupo 4, consistindo somente de C. hlJztutuh. 

MALLICK & MJ\SUI ( 19 86) apresentam uma revisão 

de classificação das espécies com os nomes dos autores que 

as relataram (Tabela 1). 

As espécies cultivadas de maior importância 

são o melão (C. melo L.) e o pepino (C. �ativul L.), enquan

to que o cultivo do maxixe (C. angu�la L.) ainda� incipien

te em nosso país. O maxixe é monóico, anual, de hábito de 

crescimento trepador ou prostrado, apresentando folhas lo-

badas, em contraste com as folhas típicas do pepino 

melão (WHITAKER & DAVIS, 1962; LOWER & EDWARDS, 1986). 

e do 

A origem do maxixe foi elucidada por MEEUSE 
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Tabela l - Espécies de Cucu.mL-6, taxonomístas e numero de cro 

N9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

rnossomos (MALLICK & !v1ASUI, 

Espôc:i.e 

Cuc.u..m,Í,l 

Cu.c.urn,,i_-6 

Cu.c.um,,i_!.l 

CU C. f.U11 ,{,.ó 

Cuc.um,Ü 

C Lt C Wll ,{,.ó 

Cucum.i.6 

Cu.c.umll 

CLtcwn.L.6 

Cu.c.um.i,,s 

Cuc.u.m.U, 

Cuc.u.nÚJ.; 

Cuc.um✓é.1.S 

C[LC.WJÚJ.. 
(l 

, 

l-UC.Ul/í..Z.6

CU C. llti1,L1.S 

Cu.c.umLs 

Cuc.um..i:.-6 

eu e. um ,{,6 

CUCLW1Í.6 

Cuc.u.nú.f.i 

Cuc.um.ü 

Cuc.wni.6 

e uc. wni.6 

eu e um i.6 

C uc.wnl1.s 

Cu e wn .L& 

CU C, um /.ó 

Cueu.mL6 

Cuc.umi.& 

Cu.e.um Ló 

eu c.wn-tó 

anh,,i.canu.J., 

ango ze:n!.l ,L;.'} 

angu'Lia var. a n 9 u.,'L;.a 

a n 9 u.,'LLa var. ..Co ng Lp e.,s 

(lf., pc.!L 

c.aflo1StUi

d,,i_n.te.lí.l

d.l p.6 a e. eu.6

!:i-L e) 6 o f.Jul, 

6 .[ g a /1. r.,,i 

ha!Ldwl.,c.k.Li_ 

h e. pta dac. -tu.f u.,5 

fiLLmJ.. õfl.LLC.tCL/:, 

ÍLÜL.6 UÚL.6 

hooh.eJr..<. 

J:.c..pto Jow1,i, . .s 

long,,i,pe.6 

melo 

me.tu.Li 6 e .. fLu-5 

m,.i,c.!Lo c.a!Lpu.6 

m y fL.Í. O C.CL'Lp LL.6 

p!LO p h e.,tcu um 

pube.õcen1.) 

p 1L6 tu .. e.a úU, 

.6 a.9 Lttatu.6 

.6 at,,i, \J U,5 

1.,aLévu.6 var. a rr Cl J?..[c1 1,.s 

1· , 
. &Ct.c-t.VU.6 var. hn !, dw,U(.i.J

j- • !., CLA. V lll.l var. J..,,i,hfúme.1:,6 ü 

tfLi..9 o nu..6 

tutLb .. i..na tu./6 

z e, 11 h e. fL,t 

19 86)

'l'axono·- N<:? de c�r:·cnios-

mista SOlIDS (2 n) 

L. 24 

IIook.f.ex.Cogn. 24 

L. 24 

L.Hook.A.Meeuse 24

Cogn. 24 

Rottl. 24 

Cogn.. 24 

Ehrenb. 24 

A. Rich. 48 

Dex.et.Naud. 24 

Royl. 14 

Naud. 48 

Stent. 24 

Sond. 24 

Naud. 24 

Schweik. 24 

Hook. 24 

L. 24 

E.Mey.ex.Schrad 24 

Naud. 24 

Naud. 24 

Jacq. 24 

Willd. 24 

Hook.f. 48 

?eyr. 24 

L. 14 

Bail. 14 

Kitarn • 14 

Hook.f. 14 

Roxb. 24 

Roxb. 24 

Sond. 24 
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(1958). Atrav�s de estudos de compatibilidade e análises 

eletroforéticas o autor concluiu que C. angu.tLia L., com 

frutos não amargos, é descendente de C. long,,t.p e.l HOOX. -r-
.L • 1 

e propoe a nova denomi.nação C. crng c1.JL,La L. var. angutLia e C. 

angu.tti.a L. var. long,i.. p e..,s IV'iEEUSE, respectivamente. 

As espécies selvagens do Grupo Africano sao 

relatadas por ESQUINAS-ALCAZAR & GULLICK (1983). Algumas 

são utilizadas corno ornamentais, como C. dip-:)ac.e.u..ó e C. ine.

tuli6e.JLu.l. A principal característica agronõmica desfavorá 

vel das espécies selvagens de Cuc.umil é a presença da cucuI 

bitacina, composto de terpenóides que confere sabor amargo 

aos frutos e em partes vegetativas. O estudo da herança da 

cucurbitacina foi realizado por BARHAN (1953), demonstrando 

que o princípio amargo apresenta herança simples. O símbo

lo Bt foi proposto pelo autor para designar o gen dominante 

responsável pela presença do princípio amargo, sendo que o 

alelo recessivo bt determina nao amargor. 

No entanto, estas espécies selvagens repre -

sentam um vasto potencial de recursos genéticos a ser utili 

zado no melhoramento de. espécies cultivadas de Clle,wn,L6, vi

sando à incorporação de características de resistência a 

doenças e pragas presentes ao material selvagem ou à ampli

ficação da variabilidade gen�tica de populaç5es cultivadas. 
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2.1.2. Fontes de resist�ncia a doenças e pragas 

Segundo KHROON c:t ctfLt (1979), pesquisadores 

do IVT mostram que C. a6Jr.J.c.anLc6 L. , C. 6,i,c.l6of--t.LU A. .. RICH. 

e C. my.'Lloc.ahpul.) NAUD, carregam resistência ao mosaico do 

pepino (CGMV), e que C. angu.tcla L., C. 6,ée,.l6ol,é.u_6 A. RICH. 

e C. me.:tuf✓i_6e.hul.) E. MEY. possivelmente são resistentes a 

nematóides. 

A herança do 11 cucurnber green mottle mosaic 

virus 11 (CGMV) em Cue,um,é.l.) ang u!Lla L. foi determinada por 

NIJS (1982), através do cruzamento entre C. anguJLia resis -

tente com C. myhioca!Lpul.) suscetivel. Embora tenha ocorrido 

pequena distorção na segregação devido ao cruzamento inter

especifico, ficou caracterizado o padrão de herança monog�

nica. Um gen dominante conferiu resistência ao CGMV, em C. 

angUJ1.ia, o qual foi simbolizado por Cgm. 

Oito espécies de Cuc.umi6 da coleçâo de gerrnQ 

plasma da França foram testadas por PITRA'r & VAULX (1979) 

para reaçâo ã infestaçâo natural ou artificial dos princ! 

pais patógenos: mosaico do pepino (CMV), mosaico da melan -

eia (WMV-2), míldio, F!:flU?.nochac,ta sp. e nematóides (Me.Eou

do glne. ,i.,ne,o g n,Cta) • Todas as espécies foram susce ti veis a 

CMV e 1/i/MV-·2, mas com diferentes níveis de sensibilidade. R1:,'" 

sist�ncia a mlldio foi encontrada em C. dip6aceu6, C. m�tu

li6e4u6 e C. 6ici6oíiu6, enquanto que somente C. me.�uli6e

Jr.UI.) foi resistente a nemat6ides. 
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Resjs..t.Ência ao acarc rajado (Tc_ÜLCLnyc_hu-6 tll'r.-

ticae KOCH) foi encontrada por PONTI (1978) em C,a6hlcanu6, 

L. ' C. anauhla L. e C. ffiyhloca�pu� NAUG.
_) 

ESQUINAS-ALCAZn.R & GULICK (1983) relatam que 

resist�ncia ã mosca-branca (ThiCLfeuhode-6 vCLpohahlohum (WESTW) 

é encontrada em C. a1., peh COGN. , C. dlntcJLl COGN., C. dip::, a-

eeu-6 SPACH e e. 1.,aglttatu-6 PEYR. 

GRA.NBERRY & NORTON (1980) obtiveram híbridos 

entre uma linhagem selvagem de melão nativa do Texas, PI 

140471, e C. metufi6ehu-6 E. MEY PI 292190 para avaliação da 

reação de resist�ncia a nemat6ides (Mefoydoglne ineogni�a 

aehita). A prog�nie resultante apresentou plantas resisten

tes que produziram significativamente menos ovos que plantas 

susceptiveis, representando alto potencial ao desenvolvimen

to de cultivares de melão resistentes a nematóides. 

-

Segundo GARCIA-S0�O et cctii ( 19 86) , reaçao de 

resistência ao ácaro rajado, nematóides e CGMV vêm sendo des 

cri tas em Cu.c.,u.m,C� ang uhla L. var. fo ng,i__pe-6 MEEUSE. 

2.2. Hibridação interespecífica 

2.2.1. Considerações gerais 

A hibridaç�o interespecifica vem sendo uma li 

nha fundamental de pesquisa de grande valor no melhoramento 
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de plantas, e a literatura referente a cruzamentos amplos em 

programas de melhoramento vem se tornando volu.rnosa. Uma jus

tificativa para esse fato é que esp6cies selvagens relacionª 

das e progenitores de espécies cultivadas possuem caracterÍ§ 

ticas adaptativas de interesse (BP,TES & DEYUrE, 1973), ou 

que espécies semi-selvagens representam um vasto potencial 

de recursos de variabilidade a ser explorado pelos melhoris

tas (DEAKIN, 1971). 

HADLEY- & OPENSHAW (1980) afirmam que para se 

obter híbridos interespecíficos deve-se utilizar um ou mais 

dos procedimentos: 1. reunir uma coleção de cultivares repr� 

sentativa e geneticamente contrastante (germoplasma); 2. 

proporcionar condições ambientais favoráveis ao florescimen

to; 3. testar várias combinaçõ2s parentais, executando incl:t,:t 

sive cruzamentos reciprocas; 4. mistura de põlen; 5. aplicar 

reguladores de crescimento ou promover a germinação de po

len; 6. fazer enxertia de garfagem; 7. provocar cortes no 

pistilo; 8. aumentar o nível de ploidia dos pais antes do 

cruzamento; 9. utilizar a técnica de cultura de emb:cião F1;

10. fusão de protoplastos.

Segundo STALKER (1980), a utilização de espe

cies selvagens no melhoramento da espécie cultivada depende 

da relação de compatibilidade entre as espécies, do modo de 

reprodução, número de genes controlando o caráter, métodos 

para superar grupos de ligação desfavoráveis, facilidade em 
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métodos de seleção e da quantidade de trabalho que pode ser 

dispendida no programa. 

Briggs & Knowles (1967, citados por HADLEY 

& OPENSHAW (1980), relacionam as seguintes finalidades da 

hibridação interespecifica: a) para transferir um ou poucos 

genes de urna espécie para outra; b) para conseguir nova ex

pressão do caráter, não encontrada em cada pai; e) para pro

dução de novas espécies alopoliplÓides; d) para determinar o 

relacionamento interespecífico dentro de determinado gênero. 

Segundo ALLARD (1971), a primeira preocupa

ção num programa de melhoramento envolvendo hibridação intE::1; 

específica é se uma planta viável F1_ pode ou nao ser obtida. Ne·

nhuma maneira de sabê-lo antecipadarnente foi até hoje desco

berta. No geral, o grau de parentesco indicado pela posiç�o 

taxonõmica � o crit&rio mais Ütil para orientar o cruzamentq 

mas esta correlação está longe de ser perfeita. 

Os híbridos interespecificos mostram toda 

uma gama de variação, desde completa fertilidade até comple

ta esterilidade. As possibilidades no melhoramento dos hí

bridos que produzem, mesmo ocasionalmente, uma descendência 

sao, sem dfivida, inteiramente diferentes das possibilidades 

daqueles completamente estéreis. 

Barreiras para o cruzamento interespec1fico 

que atuam prevenindo o crescirnento de híbridos F1 sao muito

comuns em plantas {STEBBINS, 1958; STALKER, 1980; ALLARD, 

1971). 
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As causas da fragilidade ou esterilidade do 

híbrido sao numerosas, tendo suas bases em certo desequili-

brio gen�tico, podendo ser agrupadas em 3 categorias, de 

acordo com STEBBINS (1958): 

a) a desarmonia pode residir inteiramente 

na incompatiblidade entre os gcc'!nes e os cromossomos das 2 es 

pécies paternais, combinados no núcleo híbrido; 

b) poderã haver uma interaç�o n�o-harm6nica

entre os cromossomos ou genes de uma espécie no citoplasma 

da outra; 

e) o embrião híbrido pode ser perfeitamente

capaz de se desenvolver ãs expensas de sua pr6pria constitu! 

çao, mas pode ser inibido pela incornpatibilidade do endosp,�,;ç 

ma que o circunda. 

WHI'l'AKER & DAVIS (1962) afirmam que é:l,S

maiores possi�ilidades de êxito nos cruzamentos interespecí-

ficos ocorrem quando as espécies cruzadas são 

de centros de origem mais pr6ximos. 

provenientes 

HARLP...N (1976) ressalta que no futuro a ne

cessidade de variabilidade gen�tica e de fontes de resist�n-

eia conduzir& ã exploração de todos os recursos 

disponíveis. 

genéticos 

Há grande :Lnt(�resse na produção de híbridos 

interespecificos em Cucuml� para transferência de resist&n

cia a doenças e pragas, tolerincia a seca e a baixas temperª 

turas (ESQUINAS-ALCAZAR & GULLICK, 1983). 
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2.2.2. Hibridação e relacionamento entre espécies de 

Cuc..umi,& 

O primeiro registro de 5xito em cruzàmentos 

interespecíficos no gênero Cucumi1., foi reportado por MEEUSE 

(1958) utilizando C. longlpeh e C. anguhla e postulando a 

origem do maxixe cultivado. Logo ap6s, Naudin (1959), citado 

por DEAKIN et a.lll (1971), não teve sucesso na obtenção do 

produto do cruzamento entre C. melo e C. myhloc.ahpul. 

Andrus & Fassuoliotis (1965), também citados 

por DEAKIN et alll (1971), obtiveram 13 hibridos interespec! 

ficas, oito dos quais com C. anguhla. e constataram que cruza 

mentas com C. meio e C. 1-,atlvu,6 n�o produziam progªnie viã-

vel. 

Cruzamentos entre esp�cies dos grupos africa

no e asiático não apresentam resultados satisfatórios (KROON, 

1979; KHO e..t a.fl.í, 1981; DEAKIN e ... t ccf_L{, 1971; CUSTERS eA 

ali.l, 1986). Segundo WHITAKER & DAVIS (1962), cruzamentos den

tro do grupo com número b,§,slco de cromossomos x = 7 sempre 

têm sucesso e dentro do grupo com x = 12 a hibridação fre

quentemente e possível. 

C. ha.t .. i.vu,6 e C. ha1tdwlc.f2. .. U. cruzam normalmente

entre si nos dois sentidos, produzindo frutos e sementes, 

mas n�o s�o relacionados com C. melo ou C. anguhla nem com 

as espécies selvagens oriundas da Âfr1ca (LOWER & ED'WARDS 1 

19 86) 
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Entre C. melo e C. �ativut estudos de hibridª 

çao têm mostrado resultados negati.vos (BATHA, 1954; NIEMRO

WICZ-SZCYTT, 1976). NIEMROWICZ-SZCYTT (1976) relatam que 

após a polinização, a germinação e o crescimento do tubo 

polínico são frequentemente normais, podendo haver até fert;i 

lização e desenvolvimento embrionário até o estágio globular, 

mas o embrião não se desenvolve nem em meio de cultura a par 

tir desse estágio globular. 

As espécies do Grupo Africano de Cucumit vem 

sendo utilizadas com maior êxito em cruzamentos interespecí

ficos. 

O estudo mais completo de hibridação interes

pecifico em Cucumi� foi feito por DEAKIN, BOHN e WHITAKER 

(1971), utilizando 16 espécies inclusive o melão, o pepino e 

o maxixe. Os autores apresentam descrições detalhadas e foto

grafias das espécies bem como dos híbridos obtidos. Estudos 

de morfologia, fisiologia e compatibilidade são combinados 

com uma interpretação filogenética das espécies de Cucumi.6 

em quest�o. Os autores apresentaram os resultados divididos 

por espécies, sendo apresentados a seguir aqueles relativos 

às espécies utilizadas no presente trabalho. 

a) Cueumih a6hieanuh

C. a6hicanu& cruzou facilmente com C. anguhia

vars. anguh,éa e longipe.:5; também com C. d,ép/�aeeu&, C. le.p,to

dehmi�, C. myhioeanpu&, C. phophe�ahum e C. Jiei6oliu1. o
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cruzamento entre C. a6tüc.ctnu.-6 e C. anguJd,a rendeu híbridos 

vigorosos, verde normal e prolificos quando C. angu.hia foi 

usada como fêmea, mas o cruzamento recíproco rendeu poucas 

sementes viáveis que produziram plântulas fracas e de cor 

verde-clara. 

b) C. angu.hia var. angu.hia e C. anguhia var.

C. anguhia var.angunia cruzou ficilmente com

C. angunia var. longipe-6, produzindo hibridos férteis e vi

gorosos, com sementes abundantes provenientes de flores auto 

fecundadas. 

C. anguhia vars. anguhia e longipe-6 ainda 

puderam ser cruzados com C. dip-6ac.eu-6:, C. a6hic.crnu.-6, C. le.p

todehmi-6, e. myhioc.anp u.-6, e .. 6ic.i6oliu-6, e. phophe.tanum e e.

ze.yheni, rendendo hibridos parcialmente férteis. 

c) e. dip-6ac.e.1J..ó

Além de cruzar com C. angu.nla, C. dip.õac.e.u./� 

produziu frutos e sementes provenientes de cruzamentos com 

C. a 6hic.anu-6, C. (i.[c.,[ 6 oliu.-6 e C. z eyhe.h-t. Houve produção 

de frutos sem sementes com C. leptode.hmi-6, C. myhioc.anpu-6, 

C. me.lo e C. phop hetahum.

d) C. metu.li6e.hu-6

C. metuli6e.hu-6 n�o produziu frutos e semen -

tes em cruzamentos com as 15 espécies de Cuc.u.mi-6 utilizadas. 



cruzado 

d,i.,p.6 ac eu.ó, 

e) C. 6ic_i 6o-Uu6

Produziu hibridos auto-estéreis 

com C. an 9 u!Lia, C.

17 

quando 

ze,yhe,f1.l e e.

sendo os três filtimos parcialmente férteis em cry 

zamentos. Contagens de cromossomos indicaram que os três pr;1 

meiros híbridos foram triplóides. 

f) C. my!Lioea!Lpu.ó

C. mylLiocalLpu.ó cruzou com C. angulLia e C.aSn�

eanu.ó, produzindo híbridos pouco férteis. 

ROBINSON & KOWALEWSKI (1978) realizaram um 

dialélico reciproco entre pepino, melão, maxixe e 13 espe

cies selvagens de Cueum,{.6. Não foram obtidos frutos em ne

nhum cruzamento entre pepino e as espécies selvagens, e en

tre melão e apenas duas espécies, C. callo.óu.ó e C. thigonu�, 

foram obtidos frutos partenocárpicos. O maxixe, no entanto, 

produziu híbridos férteis quando cruzado com C. ho o /2.e!Li, C.

leptodenml.o, C. zeyhe!Ll e e. longlpe.ó. 

NIJS et ali,i., (1981) estudaram o comportamen

to em cruzamentos de 3 espécies: C. a6hlcanu.ó L.f., C. myfLiQ 

ea!Lpu.ó NAUD e C. anguhia L. Os três cruzamentos interespeci

ficos originaram sementes que g-erminavam, mas as plântu1as 

morriam ap6s cerca de 4 semanas de crescimento. Segundo os 

autores, este e um caso especial de inviabilidade do híbrido, 

e a morte das plântulas dependia da introdução usada no cru-
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zamento. Na hibridação entre C. a 6r: .. Lcanu.5 e C. co1gun..,i.a ape

nas algumas combinações tiveram sucesso, correspondendo, se

gundo os autores, a variabilidade para capacidade de cruza -

mento. o cruzamento entre C. a61Licanu..5 e C. myhioca!tpuh foi 

menos promissor: houve germinação parcial de sementes, mas 

todos os "seedlings" morreram. C. myhioc.ahpLvS e C. 

produziram frutos sem sementes, mas o reciproco originou prQ 

gênies vigorosas em várias combinações. Para superar a mo1�te 

de "seedlin�•• os autores utilizaram técnicas de cultura de 

tecido e enxertia, mas não tiveram resultados promissores, 

concluindo que o sucesso em cruzamentos interespecíficos de

pende das introduções usadas por diferentes pesquisadores. 

OOST & NIJS (1979) utilizaram técnica espe

cial denominada''Técnica do Pólen Mentor" para superar barrei 

ras de cruzamento entre C. metu.l,ifi1.>'LU6, C. afiJtic..anu..5 e C. -◊� 

tivu�, visando a introduzir resistência a Meloidogyne spp. e 

CGMV no pepino. 

A técnica do uPÓlen Mentor" para superar bar

reiras entre espécies aparentadas foi usada com sucesso por 

STETTLER (1968), citado por NIJS & OOST (1980), no genero 

Populu.5. O autor usou o termo "Mentor" ao pólen da fêmea, 

considerado geneticamente inativo por altas doses de radia-
- -

çao, porem, fisiologicamente capaz de germinar e ter o cres-

cimento do tubo polínico, mas não havendo fertilização. O p§ 

len do progenitor masculino e misturado ao pólen irradiado 
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e a seguir são feitas as polinizaç6es desejadas. Segundo o 

autor, a técnica de mistura de pólen supera a incompatibili 

dade a nível de estigma, permitindo a fertilização de naturg 

za interespecifica. 

OOST & NIJS (1979), através dessa técnica, 

obtiveram frutos resultantes de cruzamento entre C. metu.El6g 

Jw(-l e C. a ó1tle,a1w-6 com algumas sementes, mas constataram de

generação do embrião. 

Posteriormente, NIJS et alll (1980) utiliza -

ram a técnica do "Pólen Mentor" juntamente com aplicação de 

ÃVG (amino-etóxi-vinil-glicina) na flor feminina após polini 

zação e cultura de embrião. Houve produção de frutos e se

mentes no cruzan1ento entre C. a6JLle,anu.6 e C. metull6e.1tuó e 

no reciproco, mas em cultura de embrião apenas C. metu.LL6e -

!tu.ó x C. aótLiearw-6 originaram plântulas, cuja natureza híbri

da foi confirmada por eletroforese. Estes resultados foram 

confirmados por CUSTERS et a..fll (1981), que também estudaram 

a eficiência das técnicas de auxilio à polinização descritas. 

CUSTERS & VAN (1980) avaliaram o desenvolvi-

mento dos embriões híbridos entre as espécies C. metu.f,L6cAu.6 

e C. a61tic_anLL.6, "in vivo" e ''in vitro", verificando que ap§: 

nas os maiores embriões originaram plântulas híbridas 

mais. 

nor-

NIJS & OOST (1980) não tiveram sucesso 
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com a utilização do "Pólen Mentor", em cruzamentos entre C. 

metuii6enu.f.i e C. a6Jt,i_ccow-ó. Foram obtidos frutos e sementes 

em todos os casos em que o "Pólen Mentor'' foi usado, mas as 

sementes não continham embrião. Foram observadas sementes 

com saco embrionário desenvolvido e estruturas semelhantes a 

embri6es, que no entanto quando transplantadas para meio de 

cultura não se desenvolveram. 

KHO, NIJS & FRANKEN (1980a)estudaram a viabi

lidade de cruzamento de 12 espécies de Cu.c.tw1,i,f., em dialélico, 

examinando o crescimento do tubo polínico e avaliando a pro

dução de frutos e sementes. As sementes obtidas dos cruzamen 

tos interespecíficos produziram plantas F1 que foram julga -

das para características híbridas e de fertilidade. O compof 

tamento do tubo polinico em cruzamentos entre espécies do 

grupo africano originou uma classificação dessas espécies em 

tr�s �rupos distintos: 

19) Compatibilidade bilateral: o tubo políni-

co atinge os óvulos em cruzamentos recíprocos. Ocorreu em 

cruzamentos entre: C. a6nic.anu.-Ó, C. dipf.iac_e_u-Ó, C. 6--Lgane .. L 

(exceto C. a6nic.anu.f.i e C. 6--Lgane�) e C. angunia; 

29) Incompatibilidade bilateral: observada em 

todos os cruzamentos envolvendo C. me�uli6efLu-Ó e C. melo; 

39) Incompatibilidade unilateral: o tubo polf

nico atinge o óvulo em apenas urna direção de cruzamento. 
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Foi encontrada em mui tos cruzamentos com C. 6ic.i__ 6olius. ::R C. 

produziram frutos e sementes em cruzamentos com espécies 

africanas, enquanto que C. plt.o ph e...tcuwm e C. m rJf1..io c.cupu/i com

portaram-se melhor como polinizadores. Não houve produção de 

sementes em cruzamentos entre espécies do Grupo Africano e 

C . .óaLi.vu..6 e também entre espécies africanas e C. me.lo. Se

gundo os autores, a produção de sementes nem sempre concor

dou com observações do crescimento do tubo polínico. 

KHO, NIJS & FRANKEN (1980b)também estudaram 

o cresd.mento do tubo polínico em urn dialélico envolvendo 10

espécies de Cu.c.u.mi.6, identificando barreiras ao crescimento 

do tubo polínico no estigma, estilete e ov�rio. 

NIJS & VISSER (1985) estimaram relações 

de compatibilidade entre 9 espécies de Cu.eu.mi.ó através da 

produção, vigor e fertilidade de 29 híbridos obtidos das 72 

combinações possíveis. A produção e estabilidade do pólen 

bem como a produção de frutos e sementes foram avaliadas após 

auto-fecundações dos híbridos interespecificos e retrocruza

mentos com as espécies parentais. A forma do fruto dos hibri 

dos foi sempre intermediária entre a forma das espécies pa

rentais. A partir dos resultados obtidos, os autores propõem 

uma classificação taxonôrnica às espécies do gênero Cucum,Ls. 

Segundo NORTON & GRJ"\NBERRY (1980), estudos 
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da progênie resultante do cruzamento entre C. me.fo PI 140471 

x C. me.tctli6e.luc:S E. Mey PI 292190 através de característi

cas de folha, fruto, espiculosidade, pÕlen e sementes, con

firmaram sua natureza híbrida. 
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' 3. MATERIAL E MÊTOVO 

3.1. Locais de investigação 

O presente trabalho foi realizado em condi -

çoes de casa de vegetação e de campo nas instalações do De

partamento de Genética da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), 

em Piracicaba, SP, no periodo de março a dezembro de 1986, 

sendo concluído em condições de campo do Departamento de 

Agronomia da Un:Lversidade Estadual Paulista "JÜlio de Mes

quita Filho" (UNESP), Campus de Ilha Solteira, SP, em agos

to de 1987. 

3.2. Material 

As esp�cies de Cueuml� utilizadas no presente 

estudo pertencem â coleção de germoplasma do Setor de Melho 

ramento de Hortaliças do Departamento de Genética da ESALQ/ 

USP, e são apresentadas na 'l'abela 2. 
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Tabela 2 - Espêcic, designaç�o e proced�ncia das introdu

ções de CucwHi6 utilizadas na hibridação intcres

pecífica. Piracicaba, SP, 1986. 

N9 Espécie Designação Procedência 

01 e. a 6!/.ic_anu-6 L. f. África do Sul 

02 e. CÜ,ptace1L6 SPAGL GBNR 1733 Etiópia 

03 e. .dipMLCC,Uh SPACH. GBNR 1774 Etiópia 

04 e. 6J.,d,5oti1L6A. RICH PI 223646 Etiópia 

05 e. longipe/2 HOOK.f. PI 249396 África 

06 e. long,-i,pu HCOK.f. África do Sul 

07 e. metuti 6 efLu-6 NAUD. Japão 

08 e. rn y ![,,fo e a,'L pUJ.i NAUD. PI 282449 África do Sul 

09 e. rn y !1.io c_cJ,![,pLv:) NAUD. PI 374153 E.U.A. 

10 r, angUJl.ia L. BGH4146/(Mx23-Lfa) Santa Tereza - ES.
'-'• 

11 e. angutria L. Mx 6-77(a) i:-!ontes Claros - MG.

12 e. angwúa L. Composto carambola Piracicaba 

13 e. cmgu.,iua L. PI 91676 E.U.A. 

14 e. angu!/.ia L. Mx 41-1 (a) Dourados - MS

15 e. anguf1ia L. Mx 22 (a) África do Sul 

(a): c6digo de introdução da coleção de germoplasma de Cucu 

rn,i,,6 do Departamento de Genética, ESALQ/USP. 
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3. 3. Método

3 ª 3 > 1. Procedi.mento de obtenção de mudas

A semeadura foi feita em Placas de Petri con-

tendo uma camada de verrniculita e papel de filtro umedecido. 

As Placas de Petri foram então mantidas em germinador Stultz 

o o de temperatura alternada (20 C durante 16 h e 30 C durante 

8 h), no escuro (FRATIN, informação pessoal}, até emissão da 

radícula. Este procedimento teve por objetivo reduzir a am

plitude do periodo de germinação e superar a dorm�ncia de se 

mentes que ocorre nas espécies do Cucumi� utilizadas. 

As sernentes pré-germinadas foram transferidas 

para bandejas de isopor, onde foram mantidas at� as mudas 

desenvolverem 3 a 4 folhas verdadeiras, sendo posteriormente 

levadas ao campo ou a casa de vegetação. 

3.3.2. Tratos culturais 

Nos experimentos de campo os tratos culturais 

seguiram a necessidade e os procedimentos normais utilizadas 

para a cultura do maxixe no Departamento de Genética da 

ESALQ/USP. 

Durante todo o ciclo da cultura procedeu - se 

a irrigaçâo por infiltraç�o em sulcos, quando necessãria. 
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3. 3. 3. Hibridação interespecífica

As mudas obtidas de acordo com o item 3. 3 .1. 

foram transplantadas em canteiros em casa de vegetação, para 

poupar mão-d.e-obra na proteção das flores femininas antes 

da antese e garantir a ausência de contaminação por pólen 

estranho, considerando-se que no gênero Cuc.wn,Ló a poliniza -

ção é aberta e entomófila. 

Os cruzamentos foram feitos entre as espécies

selvagens e entre as espécies selvagens e o maxixe ( e.

fLia), em ambas as direções. Além disso, foram efetuadas auto

fecundações de todas as espécies progenitoras. A 'l'abela 3

apresenta os cruzamentos realizados.

Tabela 3 - Cruzamentos realizados . Nas linhas aparecem esp�

cies utilizadas corno progenitor feminino; nas co-

lunas, espécies utilizadas como progenitor mas cu,-

lino. Piracicaba, SP, 19 86.

1 
j 

j j 
se: 

� 
:,j � �) 

e,) '-s-cJ -::5 
·]t$ cJ e s::i.. 

� t$ '-s-=> '✓ 
-� d_ 'j 

CJ) � '� \::,i 
'O � '-y Q e:,,) ::s, s;: 
<:::5 '-s-::J � ;s E: ,::; 
. . . . . . 

u u u u u u u 

e. a t fL,[ e_ a n UI.> X X )( X )( X 

e. d.{ p /5 a e. e. u-6 X X 

e. 6ic.,l.fo.fiu/s X X 

e. .fo ngipe-6 X X X X X 

e. metu.fi 6 e. '1.U!.> X 

e. r
l

l lJ fl_,<, O C.CULp U-6 X X X 

e. ang uJL,i,a X X X X X X X 
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As flores foram polinizadas no estádio de 

antese, período em que o estigma apresenta maior recepti

vidade, pela manhã, a partir das 8 ou 9 horas. 

Realizaram-se várias etapas de cruzamentos 

in te respecí fi cos, a partir de março de 19 86, sendo os da 

dos tomados conjuntamente na determinação da compatibilá: 

dade em termos de frutificação. 

As plantas F1 interespeclficas foram avaliª

das para viabilidade, características de folha, fruto, eê 

pinhos e resistência a doenças, em relação aos pais. Pos

teriormente, foram realizadas auto-:�ecundações dos hlbri 

dos interespecificos cujo progenitor feminino era C.�ngu

hla para se verificar a fertilidade e possibilidade de 

obtenç�o de gerações F 2 e retrocruzamentos para o maxixe,

em condições de campo. As mudas foram obtidas segundo 

J.3.1. e transplantadas ao campo. O procedimento de auto

fecundação e retrocruzamentos consistiu de proteção da 

flor feminina no dia anterior â antese, efetuando-se as 

polinizaç6es desejadas no dia seguinte pela manh�. A flor 

polinizada era então protegida com sacos de papel conten

do perfuraç6es, para evitar contaminações e permitir tro

cas gasosas. 

A avaliação da compatibilidade de cruzamen 

to na hibridação interespecifica, auto-fecundação das 

esp�cies progenitoras e hlbridos e em retrocruzamentos Pê 
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ra C. angu�la foi expressa pelos seguintes parâmetros: 

a) Pegamento de fruto - representa a r;orcenti,1-

gem do numc,ro de flores polinizadas convertidas ern frutor; 

em relaçS:o ao número· total de polinizac:ões efetuadas 

:t) Quantidade e qualidade das sementes - fo

ram feitas observações de quantidade de seme.ntes em rela

çao ã esp�cie cultivada C. angunia e da qualidade da se-

mente produzida,,) sendo considerada rudimentar a semente 

mal-formada e aquela contendo apenas o pericarpo ("casca"). 

Também foi verificada a presença de embrião e determinada 

a porcentagem de germinaç�o de alguns hibridos interespeci 

ficos. 

3 • 3. 4 • Obtenção sementes 

Para obtenç�o de sementes F1 interespeclficas

F2 ou resultantes de retrocruzamentos, os frutos foram co

lhidos após maturação completa, indicada pela coloração 

caracterlstica, aproximadamente um mês após a polinizaç.:io, 

cortados e deixados para fermentar em copos plásticos du

rante 4 a 7 dias. A seguir, as sementes eram lavadas, eli

minando-se a rnucilagem, e colocadas para secar a sombra, 

sob ten1peratura ambiente, sendo posteriormente mantidas em 

camara seca. 



29 

3.3.5. Avaliação do potencial de produççõo de frutos 

de alguns híbridos interespeciftcos no genero 

Cuc.umü 

Foi realizado um ensaio preliminar para se 

avaliar o potencial de produç�o de alguns hibridos inter

especificas de interesse que constam na tabela 4 e de seus 

respectivos progenitores. 

Em virtude da área experimental reduzida, fo

ram avaliados somente os híbridos entre o maxixe e as es-

récies selvagens C. ct{ÍJtic.cinu1s, C. tongip eh e C. 11 1yhioct(h

pLLh, que mostraram maior cornpatibili.dade com C. an guA,Lff. O 

híbrido resultante do cruzamento entre C. a 6-ü c.anu,s x C.

myAio c.cuqJLl1S foi incluído por apresentar grande vigor e 

prolificidade, características que despertaram interesse. 

Os híbridos e respectivos pais foram obtidos 

segundo o procedimento de obtenção de mudas (3.3.1.) e 

cultivados após transplante no campo em outubro de 19 86 

com espaçamento de 1 m entre 11nhas e 1 m entre plantas. 

Foi utilizado o delineamento experimental de 

blocos ao acaso com 3 repetições e 5 plantas por parcela. 

Houve, no entanto, casos de parcelas com plantas mortas 

apos o transplante e com plantas contaminantes correspon

dentes às espécies parenta:Ls, que foram arrancadas. 
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Tabela 4 - Híbridos interespecíficos e .seus respectivos 

progenitores avaliados quanto ao potencial de 

produção. Piracicaba, SP,, 1986. 

Híbridos ou esp;;'.)cies parenta is i;Jç, * 

e, a 61Li e.cm tLó 01 

e . longipe..ó 05 

e. my !Li o c.a!Lp u.ó 08 

e . anguJLia 14 

e. angu!Lia e. a fi ![,i, C. (OWI.> 14 X 01 

e. an gu.JLia e. fongipe.,6 14 X 05 

e . cm g uJL,[a e. m lj JL,[o ca!Lp (Ló 14 X 08 

e. a fi h,(. C. Ctn U-6 e. m lj /L,<.,O c.alLp U.ó 01 X 08 

Número utilizado na hibridação interespecífica (Tabela 2).

Assim sendo, foram utilizadas somente 3 plan

tas por parcela para obtenção dos dados experimentais. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: 

a} Número de frutos: correspondente ao numero

médio de frutos produzidos por parcela de 3 m2 

b) Rendimento de frutos: correspondente ao pe

so médio de frutos produzidos por parcela de 3 m2 ;

e) Diimetro do fruto: obtido atrav�s da mensu

raçao da seção transversal do fruto e correspondente ao va

lor médio obtido da amostragem ao acaso de 5 frutos por 
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parcela, por colheita; 

e) Peso médio do fruto: correspondente à média

do peso de 5 frutos colhidos ao acaso por parcela, ror co

lheita. 

Foram efetuadas 5 colheitas com intervalos de 

uma semana a partir de novembro de 1986. Depois disso, hou

ve ataques severos de mosaico de melancia (WMV) e de podri

dão gomosa do caule causada por Vldymella bnyonlae, que in

viabilizarruu a continuidade das colheitas. 

A análise de variância dos dados seguiu a 

metodologia de STEEL & TORRIE (1960), sendo o efeito de tra 

tarnentos decomposto nos componentes: espécies, híbridos e 

grupos. 

Os dados de numero de frutos por parcela fo

ram transformados em "f x- + O, s', segundo procedimento indica 

do por STEEL & TORRIE (1960}. 

A comparaçao de médias entre os tratamentos 

foi feita pelo 'I'este de Tukey, segundo PIMENTEL GOMES ( 19 76) . 
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4. RESULTAVOS E VISCUSSÃO

4.1. Hibridação interespecífica 

Os resultados da hibridação interespecífica 

expressos em pegamento de frutos e da obtenção de geraçoes 

F2 e de retrocruzamentos são apresentados nas Tabelas 4 a 

20. 

As esp�cies selvagens de Cuc_umi.6 

raro grande diversidade quanto ao tipo, formato e 

apresenta·· 

tamanho 

de fruto. No aspecto vegetativo, C. f;ic_i,&olJ..u.6, C. 

n.U6 e C. m y11..io c_cvtpu.6 apresentaram semelhanças a C. an.g u,tia.. 

principalmente no formato das folhas, que são lobadas com 

profundos recortes. J� C. longip e.6, C. dip.t,ac_eu.6 e C. metu-

li6ef1..u.6 exibiram folhas semelhantes as do melão, 

ãas sem recortes e formato redondo. 

com bor-

Grande prolificidade foi observada em C. my-

11..ioc_a..11..pu.6, espécies que produz flores femininas em cachos 

e frutificam em cada nó, exceto naqueles que emitem ramos 

laterais. A espécie menos prolífica foi C. a 611..J.c.anu.6, com 

padrão de frutificação semelhante ao do maxixe, normalmente 

produzindo um único fruto no ramo lateral. Essas observa-
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vaçoes coincidem com YOI<OYAMA (1987). 

As esp�cies C. a&nicanu-6, C. longlpe.ó e C. my-

niocanpu.ó desenvolveram a primeira flor feminina cerca de 

50 a 60 dias após a semeadura, enquanto C. anguhla a produ

ziu cerca de 40 dias ap6s a semeadura. C. 6lcl6oliu6, C. dip 

-6aceu.ó e C. me_tuLL-6eJw.ó praticamente produziram somente flo

res masculinas, o que explica o reduzido número de cruzamen

tos utilizando essas espécies como progenitor feminino. Fo

ram feitas aplicações de Ethrel.l para tentar superar o pro -· 

blerna, porém, sem sucesso. 

Em plantio realizado em outubro de 1986, obser 

vou-se severa incidência de mosaico da melancia (WMV) e da 

podridão gomosa das hastes (Vidymella bnyonlae), sendo que 

C. a. 6nlcanu.ó mostrou-se al tarnente resistente a ambos os pa t§

genos. C. angun[� e C. longipe-6 foram as espécies mais sus

ceptiveis. 

Não foram efetuados todos os cruzamentos in-

terespecíficos, retrocruzamentos ou gerações F2 devido a 

diversos problemas: a) não coincidência de florescimento en

tre as esp�cies e ausência de flores femininas em alguns 

casos; b) incidência de virose em progenitores susceptiveis, 

como C. ionglpe,.s e C. ctnguhla e em alguns híbridos; e) ata

que de pulgão, que embora controlado debilitou as plantas; 

d) temperatura elevada e ventos fortes, em Ilha Solteira,

que provocaram a morte de algumas plantas, principalmente 
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após o transplante. 

4.1.l. Cruzamento de C. angu.Jtia. x C. a61Liean.u.1.> 

C. angu�la cruzou facilmente com C. a6�i-

c.anu.,,s {Tabela 5) , conf :Lrmando os resultados obtidos por 

DEAKIN e:t. afil (1971), com espécies africanas. O pegamento 

de frutos foi relativamente alto, 64,0%, concluindo-se que 

as espécies são proximamente rela cio nadas . 

KHO e:t. ai.li (1980b)relatarn que também obtiV§ 

ram híbridos entre essas espécies e verificaram que o tubo

polínico �lcança o óvulo em cruzamentos recíprocos, exceto 

para uma introdução de C. anguJLia. Segundo KHO, NIJS & FRAN-

KEN (198�) ambas as espécies são incluídas no grupo onde 

ocorre compatiblidade bilateral, embora tenham observado uma 

introdução de C. an.guJLia que produziu frutos sem sementes 

após cruzamento. Estes casos são exemplos de variação intra

especifica, que não ocorreu neste trabalho. 

Os cruzamentos 13 x 1 e 15 x l produziram pe-

quena quantidade de sementes, rudimentares, que nao germi-

naram nas condições estabelecidas, sendo verificado que as 

sementes não continhmn embrião. 

No cruzamento recíproco ('11abela 6 )

baixo pegamento de frutos sendo que o cruzamento 1 x 10 

houve 

nao 

produziu frutos. As combinações 1 x 13 e 1 x 15 produzirc,i.rn 
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C ,. CL .{ /t.,( 
,.) -· 

c.ctnu-6, expressa em pegamento de frutos (%). Pi

racicaba, SP, 1986. 

CrnibinaÇc=i.O 
parental 

10 X 1 

11 X 1 

12 X 1 

13 X l 

14 X 1 

15 X 1 

Geral 

MS: mui ta 

N9 de 
polinizaçÕes 

4 

7 

2 

3 

2 

7 

25 

semente 

AE: a usênci a de embrião 

PS: pouca semente 

SR: semente rudimentar 

N9 de 
frutos 

2 

5 

2 

2 

l 

4 

Pegam...:mto 
de fruto (%) 

50,0 

71,4 

100,0 

66,7 

50,0 

57,1 

64, O 

Germ1nação 
(%) 

20,0 

53,3 

60,0 

o 

86 f 7 

o 

Cbservação 

MS 

PS 

SR, JE 

SR, AE 

Tabel a 6 - Hibridação in terespecífica de C. a ótLlc.anu-6 x C'. 

a.ng u.hia, expressa em pegamento de frutos ( %) •. Pi·

racicaba, SP, 1986. 

Combinação N9 de 
parental polinizações 

N9 de Pegarnento Observaç,ão frutos. de fruto ( %)

l X 10 3 o o 

1 X 13 4 1 25 PS 

1 X 15 4 1 25 PS 

Geral 11 18,1 

PS: pouca semente 
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poucas sementes viáveis, sendo que o híbrido 1 x 15 se de

senvolveu pouco e nâo atingiu a maturidade. Este resultado 

concorda com o de NIJS (1981), que observou a morte de pl�� 

tulas em certas combi.nações de C. a Í)Jt..,{c..anu-6 x C. ang u .. Jt...é,a, 

considerada como debilidade do híbrido. 

Os dados mostram que C. a6Jt..,{c..anu .. i se comporta 

melhor como progenitor masculino em cruzamentos com C. curgu

Jt..la, confirmando a conclusão de DEAKIN (1971). Ressalta-se, 

portanto, que as mesmas conclusões descritas por DEAXIN(1971) 

a partir de hibridações entre as espécies C. anguJt..la x C. 

a6Jt..lc..anu6 nativas da Âfrica foram constatadas utilizando -se 

introduções brasileiras de C. angu.Jt..,Ca. 

Da Tabela 7 podemos considerar viável a obten 

çao de gerações F2 a partir do hibrido interespecifico C.an

g u!t..la x C. a 6Jt..i c.anu.,5 , embora com menor índice de pegamento 

de frutos (37,5%). 

Foi verificada a natureza híbrida de todas 

as combinações obtidas, através de diferenças fenotípicas de 

caracterlsticas de frutos entre os  hlbridos e os respectivos 

progenitores. Os cruzamentos entre maxixe liso e C. a6Jt..iea -

nuh foram particularmente interessantes, pois o hlbrido exi

biu frutos altamente espiculosos, com espinhos maiores, po

rem, menos agressivos que os do progenitor selvagem (Foto 1). 

Segundo YOKOYAMA (1987), o caráter espiculos� 
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Tabe la 7- - Obtenção das gerações F2 e de retrocruzamento pa

ra C. anguli.,,ta a p artir da hibridação interespeci 

f ica C. anguhia x C. a6hieanu�, expressa em pega

mento de f ruto (%). Ilha Solteira, SP, 1987. 

Ca:nbinação 

parental 

10 X l (®) 

·11 X 1 (@)

12 X 1 (@) 

14 X 1 (®) 

1 X 13 (®) 

10 X ( 10 xl)

11 X ( llxl)

12 X ( 12xl)

14 X (14xl) 

N9 de

polinizações 

5 

4 

19 

36 

8 

2 

3 

6 

3 

PS: pouca semente 

MS: muita semente 

SN: semente n ormal  

SR: semente rudimentar 

N9 de 

frutos 

2 

1 

3 

18 

1 

1 

1 

o 

1 

Pegarrento 

de fruto (%) 

40,0 

25,0 

15,8 

50,0 

12,5 

50,0 

33,3 

o 

33,3 

Cbservação 

PS 

SR, SN, PS 

SN, MS 

SN, MS 

SN 



Foto l - Na parte superior: C. a61tlcanu� (ã esquerda) 
e C. anguJtia (ã direita); na parte inferior: 
hibridos F1 interespeclficos
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dade de frutos em C. angu�ia L. � governado por dois pares 

de genes dominantes. 

Os híbridos 12 x 1 e 14 x 1 foram bastante 

prolíficos e produziram flores femininas em abundância, o 

que explica o grande número de auto-fecundações efetuadas. 

Em todos os híbri�os houve persist�ncia de 

frutificaç�o mesmo havendo frutos em est�gio adiantado de 

produção de sementes. 

Pela Tabela 7 podemos ainda concluir que os 

retrocruzamentos para C. a ng u.Jt,la são viáveis, exceto para 

12 x (12xl), obtendo-se bom pegamento de frutos e sementes 

normais. DEAKIN e t aL<.,t (1971) relatam a possibilidade de ob 

tenção de gerações de retrocruzamento, verificando que os 
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frutos produziram cerca de 30 a 50% de sementes normais. 

Este cruzamento interespeclfico tem grande 

potencial para exploração no melhoramento do maxixe, urna vez 

que C. a6JLic.anu.ó carrega resist�ncia ao mosaico da melancia 

{WMV) e do pepino ( CGMV) (KROON e:t. cctii, 19 49; OOST e NI�JS, 

1979; NIJS et a.LL{, 1980). Realmente, os híbridos de C. nn-

guJL)__a x C. a6JL)__c.anuh mostraram-se resistentes à infestação 

natural de WMV e também à podridão gornosa das hastes causada 

por V. b!Lyoiúae. 

4.1.2. Cruzamento de C. cu1guJL)__a x C. dip.6ac.e.iLb 

Pela Tabela 8 pode-se observar que nao houve 

sucesso no cruzamento dessas duas espécies. As combinaçõ2s 

11 x 2 e 11 x 3 não produziram frutos; jã 10 x 3 e 14 x 3 

produziram frutos sem semente ou com apenas uma semente, re§ 

pectivamente. Esta semente originou uma planta que morreu an 

tes do florescimento. 

Sendo assim, considera-se que n20 há possi

bilidade de cruzamento entre C. angu!Lia e C. di p.óac.euh. 

DEAKIN e,,t afli ( 19 71) obtiveram frutos par

cialmente férteis entre C. crngLu'Lia e C. dip.óac.e.Lt-6 e no recl·

proco, e NIJS (1980) relata boa produç�o de sementes nos mes 
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Tabela 8 - Hibridação interespecifica de C. anguf[la x C. di c 

l,ac eLU:, expressa em pegamento de fruto ( %) • Piraci 

caba, SP, 1986. 

Conibinação 

parental 

10 X 3 

11 X 2 

11 X 3 

14 X 3 

Geral 

N9 de 

p::üinizações 

2 

1 

2 

2 

7 

FSS: fruto sem semente 

*· apenas uma semente

N9 de 

frutos 

2 

o 

o 

1 

Pegamento 

de fruto (%)

100 

o 

o 

50 

42,86 

mos cruzamentos. Já NIJS ,& VISSER (1985) nao 

híbridos entre C. anguhla x C. dlp�aceu�. 

Observação 

FSS 

* 

identificar am 

4.1.3� CruzaTnento de C. angLtJi.ia x C. 6lc.l6ollwt; 

De acordo com a Tabela 9 , C. crn9uf[ia x C. 6-I

ei-60-l✓[uó produziram híbridos em uma comb inação parental (Fo

to 2). O híbrido 10 x 4 produziu sementes normais e em gran-

de quantidade ap6s auto-fecundação, o mesmo ocorrendo apos 

retrocruzamento para C. anguh,[a n9 10 (Tabela 10). Este fato 

causou estranheza, uma v ez que segundo relatos da literatura 

a esp&cie C. 6lcl6oiiul � tetraplÕide, produzindo híbridos 

estéreis ap6s cruzamento com C. anguh,[a (DEAKIN e,,t aLC[, 1971;
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Tabela 9 - Hibridação i nterespecí fica de C. angu.Jtla x C. ' ,

�,{ -

c.inofiu◊ expressa em pegamento de  fruto (%). Pi

racicaba, SP, 1986. 

· Combinação
parental

10 X 4 

11 X 4 

N9 de 
polinizações 

4 

2 

MS: muita semente 

N<? de 
fn.1tos 

2 

o 

Pegamento 
de f:cuto 

(%) 

50 

o 

Germinação 

( %) 
Cbservação 

MS 

(G): germinação tardia, 15 d ias apos o plaqueamento 

Tabela 10 - Obten ção das gerações F2 e de retrocruzamento pa

ra C. angu.Jtia a partir d a  hibridação interespecl

fica C. angc1.hia x C. -6;.c.i6ofiu-S, expressa em pe

gamento de fruto (%). Ilha SolteiLa, SP, 1987, 

Combinação N9 de 

parental polinizações 

10 X 4 � 7 

10 X (10x4) 11 

MS: muita semente 

SN: semente normal 

N9 de Pegamento 

frutos de fruto ( %)
Cbservação 

4 57,1 MS, SN 

4 36,4 MS, SN 
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NIJS & VISSER, 1985). 

Assim, pode-se supor que C. 6iei6oliuJ uti

lizada no presente trabalho, embora se assemelhe à descri

ção apresentada por DEAKIN (1971), esteja erroneamente ela§ 

si ficada e se trate de uma introdução de C. ang uJr..,[a, cons;l 

derando-se a semelhança morfológica dessas duas espécies 

e a produção de gerações F1, F2 e de retrocruzamentos fér

teis após o cruzamento mencionado. 

Foto 2 - Na parte superior: C. anguJr..ia (à esquerda) e a es 

pécie classificada como C. 6iei6oliuJ (à direita); 

Na parte inferior: híbridos F1 obtidos

4 .1. 4. Cruzamento de C. anguJr..ia x C. lon.gipe.-6 

A hibridação entre C. anguJr..ia x C. longipe.-6 
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foi executada com muito êxito, obtendo-se alta porcenta9em 

de pegamento de frutos (84,62'.t;) e produção abundante de se-

mentes normais, em ambas as direções de cruzamento 

11 e 12) . Confirma-se,_ po;1=-tanto, a experiência de 

(Tabelas 

diversos 

autores que relatam a facilidade de cruzamento entre essas 

espécies e a alta produção de sementes em cruz��entos recí

procos (MEEUSE, 19 54; DEAKIN et af.,[,[__, 19 71; NIJS & VIS SER, 

19·85), que, no entanto, utilizaram introduções africanas de 

ambas as espécies progenitoras. 

Pela Tabela 13 pode-se constatar a possibili 

dade de obtenção de gerações F2 a partir do hibrido interes

pecifico. Constituem exceções as combinações 13 x 5 e 14 x 6 1

cujos baixos índices de pegamentos de frutos podem ser atri

buídos a uma infestação severa de pulg·Ões, que prejudicou o 

desenvolvimento dos frutos. 

Os demais híbridos foram vigorosos e férteis, 

apresentando características de frutos intermediários aos 

pais, numa grande variedade de tipos ou fenótipos (Foto 3). 

Os resultados, de acordo com os reportados 

na literatura, convergem nas conclusões de MEEUSE (1954),

que considera C. longlpe� o ancestral do maxixe e sugere 

que as espécies sejam antes reconhecidas como variedades de 

uma única espécie, ou seja, C. angu.Ji...éa var. anguhia e C. an

gu.Ji..la var. fongipe�. 
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Tabela 11 - Hibridação interespecifica de C. angu![la x C. 

longlp e!.i, expressa em pegamento de fruto (%). 

Piracicaba, SP, 1986. 

Pegarrento Germinação Combinação 

parental 

N9 de 

polinizações 

N9 de 

frutos de fruto(%) (%) 
Cbservação 

10 X 5 4 4 100 86, 7 

10 X 6 4 3 75 

11 X 5 2 2 100 50,0 

12 X 6 2 2 100 

13 X 5 5 5 100 40,0 

14 X 5 2 2 100 100,0 

15 X 5 1 1 100 

15 X 6 6 3 50 100,0 

Geral 26 84,62 

SN: semente normal 
SR: semente rudimentar 
MR: nrni ta semente 

Tabela 12 - Hibrida ção i nterespecífica de e.

angu![,é,a, expressa em pegarnento de

Piracicaba , SP, 19 86.

Ccrnbinação N9 de N9 de Peganento 

parental polinizações fru tos de fruto (%)

6 X 10 3 3 100,0 

5 X 12 3 2 66,7 

6 X 14 l 1 100,0 

Geral 7 85,73 

MS: muita semente 

MS 

MS 

SN, SR 

MS 

MS 

MS 

.to nglpe!.i X e. 

fruto ( % ) • 

Cbservaç�io 

MS 

MS 

MS 
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Tabela 13 - Obtençã.o das geraçoes F2 e de retrocruzamento 

para C. anguhia a partir da hibridação interes

peclfica C. anguhia x C. longi p e6 expressa em 

pegamento de fruto (%). Ilha Solteira, SP,1987. 

Combinação N9 de N9 de 

parental polinizações frutos 

10 X 5 (®) 2 1 

11 X 5 (@) 2 2 

13 X 5 (@) 3 o 

14 X 6(@) 4 1 

15 X 6 (®) 4 4 

6 X 10 (®) 2 2 

5 X 12 (@) 2 1 

10 x(10x5) 6 4 

11 X (llx5) 3 1 

13 x(13x5) 1 1 

14 x(l4x6) 3 3 

FP: frutos infestados por pulgões 

SN: semente normal 

.MS: muita semente 

Pegamento 
de fruto Observação 

( % ) 

50 FP 

100 SN,MS 

.O PP 

25 FP,SN,MS 

100 SN, MS

100 SN 

50 

66,7 

33,3 

100 SN, MS 

100 



Foto 3 - Na parte superior: C. !ongi p e.6 (à esquerda) 

e C. angunia (à direita); na parte inferior: 

hibridos F1 interespecificos 
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Foi constatada a possibilidade de obtenção 

de geraçoes de retrocruzamento do hibrido interespecífico 

com C. angunl .. a com produção de sementes normais (Tabela J,3).

4.1.5. Cruzamento de C ._ angunia x C. my1tioc.a.1tpu.6 

Foi possível a obtenção de híbridos 

C. t1ngcoiia x C. rnu11i.oca!tpu.6 concordando-se com os 

entre 

traba-

lhos de DEAKIN e,,t af.Lé.. (1971), KHO, NIJS & FRANKEN (1980a), 

NIJS & VISSER (1985). Das 30 polinizações efetuadas obteve

se 70,0% de pegamento de frutos, sendo que o único cruzameg 

to que não produziu frutos foi 11 x 8. Foram produzidas 

poucas sementes em relaç�o a C. angunia (Tabela 14). 
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Tabela 14 Hibridaç5o interespecifica de C. angu�ia x C. 

rnyhioecutptt<\ 1 expressa em pegamento de fruto 

(%). Piracicaba, SP, 1986. 

Cornbinação N9 de N9 de Pegamento Genni.nação 

parental polini za�nE:S frutos de fruto ( % ) 

10 X 8 2 2 100 

10 X 9 9 5 55,5 

11 X 8 2 o o 

13 X 9 3 2 66,7 

14 X 8 1 1 100 

15 X 8 8 7 87,5 

15 X 9 5 4 80,0 

Geral 30 -70,0

PS: pouca semente 

(%)'; 

26,7(G)

46,7 

80,0 

80,0 

90,0 

Cbservação 

PS 

PS 

PS 

PS 

(G): baixa porcentagem de germinação devido ao aparecimento 
de fungo na placa de Petri 

Pela Tabela 15 podemos observar que o cry 

zamento recíproco originou poucos frutos e poucas sementes, 

havendo combinações que resultaram em nenhmn pegamento de 

frutos. Daí, conclui-se que C. myhiocahpul funciona melhor 

como progenitor masculino em cruzamentos com C. ang u.,ú.a. 

KHO, NIJS & FRANKEN (1980a) e NIJS & VISSER (19 85) confir-

mam este fato, denominando o fenômeno de compatibilidade 

unilateral e atribuindo-se a inibi ção do tubo polínico no 

estilo de C. myniocanpui. 



NIJS & VISSER (1981) observaram que C. 
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tri 11 ltio -· -

c.ahpu� x C. anguhia produziram frutos sem sementes, enquanto 

que o recíproco produziu progênies vigorosas. DEAKIN ç,_,t ccf'.,Lz 

( 1971) relatru7l ta1nbém que C. myhio c_cUr.pu.� x C. anguhiff produ-

ziram híbridos pouco férteis. Mais uma vez as afirmações COD 

tidas na literatura referentes a hibridaç3es entre espécies 

africanas de Cuc.umi� concordam c om os resultados e obs erva

ções obtidos com a utilizaç�o de introduções brasileiras de 

maxixe. 

Tabela 15 - Hibridaç�o interespecífica de C. myhioc.Cíhpuh x 

C. ffnguhiff, expressa em pegamento de fruto (%).

P iracicaba, SP, 1986. 

Canbinação 

parental 

8 X 10 

9 X 10 

8 X 12 

9 X 14 

9 X 15 

Geral 

PS: pouca 

N9 -de 

polini zaç.ões 

2 

1 

4 

1 

3 

11 

semente 

N9 de 

frutos 

o 

o 

1 

o 

1 

Pegamento 

àe fruto (%)

o 

o 

25 

o 

33,3 

18,17 

Observação 

PS 

PS 

Os híbridos entre C. anguhia e C. myhloc.ah -

pu� apresentaram listras verde-escuras e espinhos semelhan

tes a C. myhlo c.alcpu. ✓s mas tamanho de fruto maior, intermediá 

rio aos pais (Foto 4) . 



Foto 4 - Na parte superior: C. angunia (à esquerda) e 
C. mynioeanpu4 (à direita); Na parte inferior:
híbridos F1 interespecíficos
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ano-Foram observadas duas plantas híbridas 

malas, com internódios curtos, folhas em "roseta", pouco 

desenvolvidas,. com florescimento precoce e que nao produziram 

frutos. Pode-se considerar que se trata de esterilidade do 

híbrido interespecífico ou efeito de genes deletérios. 

Da Tabela 16, pode--se observar que por oca-
' - da auto-fecundação dos híbridos interes�ecíficos hou-s1ao 

ve baixo índice de pegamento de frutos (25,01%) e pequena 

produção de sementes, concordando com DEAKIN et alii {1971) 



50 

e NIJS & VISSER (1985). Alguns retrocruzamentos para C. an

gufL,-éa foram possíveis, c om boa produção de sementes normais. 

Segundo relatos da l iteratura, 

puf.> carrega genes de resistência ao mosaico do pepino (CG1V) 

e ao �caro rajado (Tethanyehu� uhtieae.) (KHROON e.t aLU, 

1979; DE PONTI, 1978), que, portanto, podem ser transferi

dos ao maxixe. 

Tabela 16 - Obtenção das gerações F'2 e de retrocruzarnento 

para C. anguhia a partir da hibridação interes

pecifica C. anguJtia x C. myhioea!Lpuh, expressa 

em pegamento de fruto (%). Ilha S olteira, SP, 

1987. 

Combinaç:ío 

parental 

10 X 8 {®

1 0  X 9 � 

13 X 9 (®) 

14 X 8 (® 

15 X 9 (@) 

10 X (10x8) 

10 X (10x9) 

13 X (13x9) 

N9 de 

polinizaçoes 

11 

18 

7 

31 

1 

5 

11 

10 

N9 de 

frutos 

6 

4 

1 

6 

o 

3 

4 

1 

FP: fruto atacado por pulgão 
PS: pouca semente 

Pegarrento 

de fruto (%)

54,5 

22,2 

14,3 

19,4 

o 

60,0 

36,4 

10,0 

FA: fruto an6malo, pouco des envolvido 
MS: muita semente 
SR: semente rudimentar 
SN: semente normal 

Observação 

FP, 'SN, SR 

PS, SN, SR 

FA, PS 

PS, SN 

SN, JV'S 
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Pela Tabela 17 pode-se observar que as espe-

. t.,. . 
t ,.. b cies sao compa 1 veJ.s em cruzarnen os rec:i.procos, em ora ape-

nas uma introdução de cada espécie tenha sido utilizada. 

Tabela 17 - Hibridação interespecifica de C. a611.lcanu.� x C. 

Combinação 

parental 

1 X 8 

8 X 1 

Geral 

(e recíproco) expressa em pegamen

to de fruto (%). Piracicaba, SP, 1986. 

N9 de 

polinizações 

3 

3 

6 

N9 de 

frutos 

2 

1 

Pegarrento 

de fruto (%) 

66,7 

33,3 

50,0 

Cbservacão 

SN, SR 

SN, SR 

SN� semente normal 

SR: semente rudimentar 

O híbrido mostrou grande desenvolvimento ve

getativo, vigor, rusticidade e prolificidade consider&veis 

e características de fruto intermediârias aos pais (Foto 5� 

além de exibir resistência à infestação natural de mosaico 

da melancia e a V. bhyonlae
1 não apresentando quaisquer sin

tomas. 

Os resültados diferem de NIJS e,t al_.i.,.i, (198l)que og 

tiveram híbridos entre C. rnu 11..éo ect,'lpu,.5 e C. ct/2/'Licanu.,:,, 

as sementes não germinaram ou originaram II seedlings '1 

mas 

fra-
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cos que morriam após quatro semanas de crescimento. Nem a 

cultura de embrião teve sucesso, segundo o autor. Conclui

se que a possibilidade de cruzamento entre essas espécies 

depende· da introdução utilizada. 

Foto 5 - Na parte super:br: C. aó�ieanu-0 (à esquerda) 

e C. my�ioea�pu-0 (à direita); Na parte in

ferior: híbridos F1 interespecíficos 

KHO et alii (198Qa)obtiveram híbridos entre 

C. aó�ieanu-0 e C. my�ioea�pu-0, enquanto que o recíproco prQ

duziu ápenas frutos sem sementes. Já DEAKIN et alii (1971) 

relatam que os cruzamentos entre as espécies são possíveis 

em qualquer direção, mas os híbridos interespecíficos sao 

pouco férteis. 
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Forait1 ai.nda realizadas auto-fecundações do 

híbrido e cruzamentos com o maxixe n9s 10 e 12, observando -

se produção de sementes normais. 

Ressalta-se que este material pode desper

tar grande interesse para utili.zação em programas de melhora 

mente de espécies cultivadas de Cueuml1.,, 

4.1. 7� Cruzamento de C. a6hleanu.-b x C. longipe.õ 

De acordo com DEAKIN rU:. a.ti..[ (1971)' e. a6tcs. 

eanu1., hibridizou com C. lo ngipe,1.,, independente do progenitor 

feminino utilizado. Das 11 polinizaç6es efetuadas foi obtido 

o índice de 54,55% de pegamento de frutos. Houve pequena prQ

dução de sementes, sendo que as ::,ementes do cruzamento 5 x 1 

não germinaram (Tabela 18) . 

t notãvel que C. a6nleanu1., apresenta maior 

compatibilidade com C. angu.nla que com C . .f..onglpe.1.,, o que se 

verifica não só pelo maior pegamento de frutos mas também P§; 

la maior quantidade e melhor qualidade das sementes oriundas 

do cruzamento C. angu.Ji.✓La x C. a6Jté.eami1.,. 

4.1.8& Cruzamento de C. d-ip-0ac.eu1., x C. a61Lic.anu-6 

Não houve pegamento de frutos apos es te cru

zamento (Tabela 19), embora segundo DEAKIN e"t cl.f..i..J .. (1981) e 
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Tabela 18 - Hibridaç5o interespecifica de C. a6�ic.anu6 x C. 

C. f.o 119,L p e,,6 ( e recíprocos) , expressa em pegamen

to de fruto (%). Piracicaba, SP, 1986. 

Comb.inação N9 de N9 de Pegamento Ge:rminaçã.o 

parental polinizaç'5es frutos ele fruto ( % ) 

1 X 5 ') 1 50,ü L. 

l X 6 3 2 66,7 

5 X 1 3 1 33,3 

6 X 1 3 2 66,7 

Geral 11 54,55 

PS: pouca semente 

SR: semente ru dimentar 

( %) Observação 

PS 

PS 

o SR 

Tabela 19 - Hibridação interespecífica de C. d) p ,5ac.eu!.i x C. 

aóhic.anu!.i, expressa em pegrunento de fruto (%) 

Piracicaba, SP, 1986. 

Combinação 

parental 

.. 3 X 1 

N9 de 

polinizações 

4 

N9 de 

frutos 

o 

Peg·amento 

de fruto ( %) 

o 

KHO e,,t atLL (1980) a s  espécies sejam compatíveis e produzam 

bom número de sementes em cruzamentos recíprocos. 

Esta discordância de resultados pode ser 

atribuída ao fato de apenas uma combinação ter sido uti lizada, 
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dificultando qualquer conclusão acerca do grau de comtabi.li-

dade interespecifica. Sugere-se que novas combinações sejam 

testadas. 

4 .1. 9. Cruzamento de C. .to ngi.pe . .& x C. myJLi,o c.a!tpu.b 

De acordo com a Tabela 20 observa-se novamen 

te o fenômeno de incompatibilidade unidirecional em C. my!L..i.q 

c.a!Lpu-0. Os cruzamentos utilizando-se C. myfLioc.a!Lpub como 

progenitor masculino tiveram sucesso, obtendo-se bom Indice 

de pegamento de frutos, enquanto que o recíproco não produ

ziu fruto algum. Mesmos resultados foram obtidos por DEAKIN 

e;t alL{ (19 71). 

-

4.1.10. Cruzamentos de C. me..tufif;eJrnJ.i com outras espg 

cies de Cuc.umi-6 sp. 

C. 11e.,tulicie.ftu.b foi mais utilizada corno proge

nitor masculino, não produzindo frutos após cruzamento com 

angu!Lia (Tabela 21). 

Segundo DEAKIN e.,t al,i. . ..i (1971), KHO 

(1980a)e NIJS & VISSER (1985), C. me..tu-ti&e.!Lu-6 e uma espécie 

considerada geneticamente isolada de outras espécies africa

nas de Cuc.umi.6. No entanto, com a utilização de técnicas es

peciais de auxilio à polini Zé1ção e de cultura de embrião COST 
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Tabela 20. - Hibridação interespecíf ica de C. f o ngipe-6 C. 

mynioeanpu,6 (e reciprocas) expressa em pegamen

to de fruto (%). Piracicaba, SP, 1986. 

Combinação N9 de N9 de Pegamento 

parental polini zaç6éfs frutos de fruto ( % ) 

5 X 8 3 2 66,7 

6 X 9 l 1 100,0 

6 X 8 4 2 50,0 

8 X 5 4 o o 

9 X 5 5 o o 

Geral 17 29,42 

Tabela 21- Hibridaç�o interespecifica utilizando-se C. me

tuLé6e.hu.ó, expressa em pegamento de fruto (%). 

Piracicaba, SP, 1986. 

Combinação N9 de · N9 de Pegamento 

parental polini zaçÕes frutos de fruto ( % ) 

7 X 1 1 o o 

1 X 7 1 o o 

4 X 7 3 o o 

6 X 7 2 o o 

9 X 7 l o o 

10 X 7 3 o o 

12 X 7 3 o o 

14 X 7 1 o o 

15 X 7 4 o o 
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& NIJS (1979), CUSTERS & Ee (1980), NIJS e.,t afii (1980) e 

CUSTERS e.,t alii (1981) tiveram sucesso no cruzamento entre 

C. me..-tull6e..nu1., e C. a6nicanul. Esta hibridaç�o visa a incor

porar resist�ncia a nemat6ides do gênero Me..laldogyne.. presen

te em C. me.útli6ow1., e resistência a CGMV de C. a6hicanu.1., as 

espãcies cultivadas de Cu.eumi1.,, principalmente ao pepino. 

4.2. Auto-fecundações das espécies progenitoras utilizadas 

na hibridação interespecífica 

A Tabela 22 apresenta os índices de pegamento 

de frutos apos auto-fecundaç�o das espécies progenitoras ut! 

li zadas na hibridação interespecí f \�;a, podendo-se considerar 

que houve 100% de pegamento para todas as espécies. Os Indi

ces contidos nessa tabela foram considerados como "controle" 

ra análise e discussão dos resultados referentes à porcenta

gem de • pegamento de frutos das Tabelas de Hibridação Inter

especifica. 
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Tabela 22 - Auto-fecundações das espécies progenitoras uti 

lizadas na hibridação i.nterespecí fica, expre2 

sas em pegamento de fruto ( % ) • Piracicaba, SP, 

19 86. 

N9 de N9 de Pegamento 

N9 Espécie auto- frutos de fruto fecun-
dações (%) 

l e. ct tVi. ,[ e. cm u..ô 5 5 100 

2 e. d,[ p.ô a e. e. LL.ô

3 e. dip-6 ac.e.u..ô 1 l 100

4 e. 6-t c.i 6 o f.iu.-6 2 2 100

5 e. f.o n.gipe . .6 2 2 100

6 e. lo ng ,L p e..6 4 4 100

7 e. me.tu.li 6 e.h.u.-6 2 1 50 

8 e. m rpiio c.a,hptt.ô 2 l 50

9 e. myhioc.ahpu . .6 2 l 50

10 e. an.g U.lL,l.Cl 5 5 100

11 e. ang l.L/1..{_a 5 4 80 

12 e. a n g u.fL,[a 2 l 50

13 e. angu.tLia 6 5 83,3

14 e. crng u.tL,[a 5 5 100

15 e. angu.li.ia 3 2 66,6

Geral 46 84,77 
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4.3. Avaliação do potencial de produção de frutos de 

alguns híbridos interespecíficos no gênero Cuc.umi..6 

A análise de variância apresentada na Tabela 

23 detectou diferenças altamente significativas entre trata 

mentes para os componentes de produção: número de frutos 

por parcela, rendimento, peso médio, diâmetro e comprimen

to do fruto. Pela decomposição dos tratamentos verificou-se 

que houve diferenças significativas entre as espécies, de-

vido ã grande diversidade que ocorre em Cuc.umi.ó spp, bem 

como entre os híbridos interespécificos avaliados, para 

todos os componentes. No entanto, não houve diferença entre 

os grupos (espécies versus híbridos), exceto para o caráter 

comprimento de fruto, que mostrou diferenças a nível de 5% 

de probabilidade. 

As médias e as comparaçoes entre elas 

vés do Teste de Tukey são apresentadas na Tabela 24. 

atra-

Observa-se que a amplitude de prolificidade 

entre 40,67 e 245,00 frutos por parcela foi bastante acen

tuada. Entre as espécies nota-se dois grupos distintos de 

prolificidade: C. a6l1.ic.crnu.ó e C. Eongip e..ó representando um 

grupo de baixa prolificidade e C. angu!Lla e C. myfLioc.a!Lpu.ó 

apresentando alta prolificidade. Em relação aos híbridos in 

terespecíficos, C. angufLia x C. a6JLic.anu.ó e C. angu.JLia x C. 

myfLioc.a!Lpu.ó mostraram:_se pouco prolíficos. Neste Último, 
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a baixa prolificidade pode ser atribuida ã debilidade do 

híbrido, urna vez que ambos os pais foram prolíficos. Já C.

angunla x C. longlpe� e C. a6nlcanu� x C. mynlocanpu� prodg 

ziram grande número de frutos por parcela, predominando a 

alta prolificidade de um dos pais. 

Nota-se que o valor da diferença minima sign! 

ficativa (dms) do Teste de Tukey foi bastante elevado, de 

maneira que grandes diferenças entre valores de número de 

frutos por parcela (por exemplo, 145,33 e 245,00) não foram 

significativos estatisticamente. Possivelmente este 

se deva ao pequeno número de repetições utilizado, 

fato 

sendo 

necessário um maior número para se detectar diferenças sig

nificativas mais precisas. Ressalta-se a grande prolificid� 

de do híbrido C. a6nicanul x C. myniocanpu�, com m5dia de 

245,00 frutos por parcela, muito embora C. a6nicanu,6 tenha 

se situado no grupo de espécies de baixa prolificidade. 

Em relação ao rendimento, observa-se que a 

espécie mais produtiva foi C. angunJ,a, a espécie cultivada, 

e que a hibridaçâo desta espécie com C. a6nicanu� e com 

longip eh não provocou decréscimo significativo de produção. 

Já o híbrido C. angunia x C. myn,éocanpu_l exibiram rendimen 

to significativamente menor do que C. angunia, pois as plan 

tas se mostraram fracas, pouco prolíficas e pouco férteis. 

Nota-se que C. a6n,écanul e C. myhiocanpul, in 

cluidos em grupos distintos de prolificidade, apresentaram 
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rendimentos semelhantes. Este fato ocorre porque C. a6J-L,z_c_a-

nu-6 apresenta frutos grandes e de maior peso em menor quan

tidade, enquanto que C. mijlL,to c..a!Lpu.-6 produz grande número de 

frutos pequenos e de menor peso médio. A espécie C. long,t

pe.-6 apresentou baixa produtividade devido à baixa prolifict 

dade, tamanho e peso de fruto reduzidos. 

Quanto ao peso médio do fruto as espécies se 

dividem em três classes significativamente diferentes: de 

maior peso médio, C. a6J-Lieanu-6; de peso médio intermediãrio, 

C. angu!LLa; e de menor peso, C. Longip e.-6 e C. myJ-Lioc..a!Lpu-6.

Entre os híbridos, C. ang LLfLia x C. a 6J-Lic.an u-6 apresentou o 

maior peso médio, sendo o valor intermedi&rio ao dos pais. 

Mais uma vez o híbrido C. angufLia x C. longip e.-6 mostrou-se 

superior a C. longipe.-6, produzindo frutos de peso médio sem§ 

lhante a C. anguJ-Lia. Jâ os hibridos C. angufLia x C. my1Lioca1 

pu-6 e C. a6flic.anu15 x C. mytúoc.a1LpLv5 produziram frutos de pe

so médio semelhante a C. my11..ioc.cULpu-6, em detrimento às es

pécies maternais. 

Analisando-se os componentes de produção diâ

metro e comprimento do fruto observam-se comportamentos se

melhantes. A espécie C. a6nieanu6 apresentou os maiores va

lores, seguida de C. angunia e de C. longipe.-6 e C. rnyniQ 

c.a!Lpu-6, que não diferiram estatisticamente. O híbrido C. an. 

gufLia x C. a61Licanu-6 apresentou os maiores valores de diâ

metro e comprimento de fruto, intermediários aos dos pais. 
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A combinação C. angu.tLia x C. la ngipe,,6 resultou em frutos de 

maior diâmetro e comprimento em relação a C. longip e.-6. Ob

serva-se que a significância obtida no efeito de grupos da 

?nálise de variância (Tabela 23) se deve a superioridade 

deste hlbrido em relação a C. longip e.-6. Já os hlbridos uti

lizando-se C. m ynio c.,aJtpu.,.s como polinizadora produziram fru-· 

tos pequenos, com baixos valores de diâmetro e comprimento, 

que não diferiram dos valores de C. mynio c.,ahpu.,.s. 
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5. CONCLUSVES

Com base em observações e resultados obtidos 

no presente trabalho, foram estabelecidas as seguintes con

clusões: 

5.1. O maxixe apresenta grande compatibilidade com as e§ 

pécies C. longlpeh, C. my!Lloca!Lpu� e C. a61Llcanu�, consta � 

tando-se altos valores de índices de pegamento de frutos 

e produção de híbridos F1 interespecíficos férteis.

5.2. O maxixe nao e relacionado com C. dlp�aceu�. 

5.3. As espécies selvagens C. a6nlcanu�, C. longlpe� e 

C. mynloca!Lpu� são proximamente relacionadas.

5.4. C. metull6enu� n�o se relaciona com as espécies uti

lizadas 

5. 5. C. a 61LlcaYw� e C. mUJL,i,o ca!Lp tL� devem ser utilizadas

como progenitores masculinos em cruzamentos com o maxixe. 

5.6. Todos os híbridos F1 interespecíficos obtidos apre -

sentaram características fenotipicas intermediárias aos pro

genitores, diferindo destes quanto à coloração, espiculosidª 

de e comprimento do fruto. 
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5.7. Foi posslvel a obtençâo de geraçoes segregantes 

F
2 

e de retrocruzamento para C anguti.ia a partir dos hí

bridos F1 interespecificos C. anguti.la x C. a6ti.leanu1.i, C.

angu .. !u.C{X e. longipe .. l.i e e. anguJLia X e. mutc.ioe,aJtpul.i, re 

presentando grande potencial para utilização no melhora

mento do maxixe. 
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