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R E S U M O
A berinjela assume a cada dia papel de
que na olericultura paulista.

No entanto, a murcha

destacausada

por VeJL;tie.lll.lum a.lbo-a;tJLum Rei nke. e Berth. ,de ocorrência ge
neralizada, constitui um dos problemas fitossanitãrios

que

mais afeta essa cultura.
Com relaçio a essa doença,-o presente trabalho
tem por objetivos identificar fontes de resistência;
nar e comparar níveis de resistência em populaç5es
tes; determinar o modo de herança da resistênci·a;

determi
segregan

estimar

coeficiente de herdabilidade; estudar a variaçio no

o

grau de

patogenicidade de V. albo-a;tJLum e o fenômeno de proteçio cru
zada· de dois isolados do fungo; tentar a possibilidade do con
trole biológico com o fungo antagônico TIL.lehode-'Lma sp.

e mi

• vLLl.
corrizas vesfculo-arbusculares e estudar o efeito

de

regul�

dores de crescimento na incidincia da doença.
Dos resultados aqui analisados podem �er
muladas as seguintes conclusões: as variedades

for-

introduzidas

RV-1, RV-11, RV-111 e RV-IV representam as melhores fontes de

resistincia e a população segregante � RC 1 mostrou-se mais re
sistente do que as demais populações.

,O coeficiente de herda

bilidade, ao nfvel de proginies, foi estimado em· 85,87%. A a
nã! ise de segregançao em F 2 pelo teste x 2 indicou
sistincia a Venticillium
cessivo.

que

a re

e controlada por um Gnico �ene

re

Dos dez isolados de Venticillium utilizados, o iso

lado V 5 foi o mais pa�ogiriico, enquanto o •isolado V 10 foi me
nos patogini co •

A intera ção d os dois iso 1 ados (V 5 e V 1 0)

moveu o máximo nfve.1 de·proteção cruzada em berinjela
o isolado pouco patoginico teve sua concentração
maior que a do isolado-muito patoginico.
ladas todos os isolados de

100

pro quando
vezes

Em condições contra

Tn�chodenma utilizados

reduziram

significativamente a doença, exceto a mutante M 1• Tnichodenrna
lignonum quando foi utilizado em solo artificialmente infesta
do com o pat6geno nio conferiu proteçio ao hospedeiro,mas

no

experimento de campo,tanto T. llgnonurn quanto o

isolado

T3

Glom«j leptotichum

e

reduziram sensivelmente a incidência da murcha.
Os fungos micorrfziios

Glomua macnocanpum intensificaram a severidade da murcha ver-

• .i.'x.
·ticilar enquanto G,lga..t.po!La. ma.lLga.lLLta. e G,i,ga..t,po!La. heteJLoga.ma. re
duziram.
Os reguladores d e crescimento 2,4-diclorofeno
xiacêtico, ácido giberélico, ácido indol-3-butfrico, Cycocel
e ácido succfnico atrasaram e reduziram a incidência da doen
ça.

O maior controla foi conseguido com 2,4-D. O modo de ação

dos reguladores não fol investigado.

. ".
EGGPLANT (S. meiongena L.) REACTION TO V. aibo-atnum
Reinke & Berth. UNDER THE ASPECTS OF INHERITANCE,
PATHOGENICITY, PHYTOHORMONAL AND BIOLOGICAL CONTROL
Itamar Soares de Melo
Prof. Cyro Paulino.da Costa
- Adviser S U M M A R V
Ventieiiiium wi lt of eggplant, incited by a
microsclerotia1 form of Ve�tieiiiium aibo-atnum Reinke and
Berth. is currently a major disease of this vegetable crop
in São Paulo State, Brazil.

The use of resistant cultivars

associated with the biological control is the most efficient
way to control the fungus.
ln relation to this disease the present
research aimed at identifying sources of resistance;
establishing levels of resistance in segregating popu1ations;
determining the mode of inheritance; evaluating progenies fo�
resistance reaction and estimating heritability; studying the
pathogenicity of ten isolates of V. aibo-atnum; investigating
the effects of cross-protection �y two isoiates with different
degrees of pathogenicity; studying the biological control of
V. aibo-atnum by Tniehodenma sp. in laboratory, greenhouse

• x.l.
and field conditions� investigating the interation between
vesicular-arbuscular mycorrhizae and V. albo-atnum in
eggplant and studying the effects of the following
growth-regulators·: 2,·4-Dichlorophenoxyacetic, giberelic acid,
indole-3-butiric acid, Cycocel and succinic acid on the
Vent.lc.lll.lum wilt.
The fol lowing conclusions can be formulated
from the results herein

analysed: a) the introduc�d var�eties

RV-1, RV-11, RV-1 li and RV-IV were the most �esistant and the
Brazilian varieties showed high susceptibility to V. albo-a..tJr.wn;
b) the segregating population BC to P

1

of the backcross of

the cultivars (F1: F. Market X RV-1) X F. Market is the most
promising one to start a intensive selection program for
resistance to pathogen; e} the genetic coefficient of
variation for the charater in the progenies indicate
sufficient genetic variability for further improvemen.t;· d) an
estimative. of the heritability of 85,87% was obtained;
e) based upon segregation ratios tested by chi-square, the
resistance is conditioned by a single recessive gene; f) the
isolate Vs was the most pathogenic, while the isolate V 10 was
less pathogenic; g) the interaction of the two isolates (V 5
and V 10) of V. albo-atnum induced a high degree

of

cross-protection in eggplant when the conidial concentration
of the less pathogenic isolate was higher than that of the

• x-l.l.
more p athogenic one; h) the best results of the biological
control under greenhouse conditions was óbtained with
Tnic.hodenma hamatu.m and. the isolate T 3 - of TJz.ic.hodenma sp. ln
field conditions, T. lignoJz.u.m and the isolate T 3 reduced
signif i e an t 1 y the dise ase ; i) t he my e orrhi z as Glo m U.-6
leptotic.hu.m and Glomu..6 mac.Jz.oc.aJz.pu.m enhanced the severit_y of
the disease while Giga.õpoJz.a mangaJz.ita and Giga.6poJz.a hetenogama.
reduced it; j) All the gro wth-regulators detayed and reduced
the severi ty of symptoms expressi on caused by Ventic.ill..lu.m.
There w as a distinct and significant reduction of the disease
with 2,4-D.

The made of action of. the plant growth-regulators

was n o t investigated�

l, I NTRODUÇAO
Ve.Jt..t.lc..lll.lum albo-a.t1t.um Reinke e Berth.
dos mais importantes parasitas vasculares de plantas
res.

e

um

superi�

Sua extensa gama de hospedeiros,que inclui virias espé

cies agrfcolas de expressão econômica, entre elas a berinjela
(Solanum me.longe.na L.), e sua ampla distribuição de um extre
mo a outro das regiões temperadas enfatizam sua importância. No
Brasil, é uma_doença crônica que pode causar a perda total da
produção em anos de severas epidemias.
O agente causal da doenç� e a .forma mi.croescle
racial de Ve1t..t.lc..lll.lum albo-a.tJt.um.

Trata-se de

um

parasita

especializado, cuja principal fonte de in6culo � o solo, onde
suas estruturas de resi�tência permanecem viiveis por até
anos

(W ILHE LM, 1 9 5 5)

•

Formas especializadas do fungo

preferência de hospedeiro ou são mais patogênicas
espécies ou variedades do que a outras.

a

14

mostram
algumas

• 2.

Os sintomas na berinjela variam com as
_çoes climáticas e com a variedade afetada.

condi

A margem de temp�

ratura 6tima para infecçio situa-se entre 22 a 26 ° c.

O fungo

ocorre em todos os tipos de solo,preferindo os levemente alca
1 inos ou neutros.

As folhas basais infectadas tornam-se fiá-

cidas e se cobrem de ma�chas esbranquiçadas ou amareladas que
logo se necrosam.

� muito fr�quente o caráter unilateral

da

enfermidade,onde pode se necrosar uma s6 metade de uma folha,
um s6 lado de um talo ou um s6 ramo de uma planta.

Os sinto-

mas nas folhas sio reflexos devido is toxinas produzidas pelo
fungo.

Há nos caules infectados uma forte descoloraçio vascu

1 ar.
As varied ades d e b erinje 1 a ora p 1 antadas em no�
so meio carecem de resistência a V. albo-a��urn. Ademais,o con
trole químico efetivo da doença tem sido inconsistente

e

as

medidas preventivas recom�ndadas,como a rotaçio de cultura,têm
se mostrado pouco eficientes,devido a grande longevidade

qós

microescler6cios e ao grande numero de espécies suscetíveis ao
fungo.

Nesse sentido, o uso de variedades geneticamente

re-

sistentes, ad�ptadas as noss�s condiç�es, figura como o méto
do ideal de controle,pois minimiza o custo de produçio
variedades

assim obtidas

sio aces�íveis

aos

e

as

agricultores.

Para isso, é imprescindível ensaiar algumas variedades e hí
bridos_ promissores frente a um amplo espectro do pat6geno, no
sentido de se estudar a variabi 1 idade do hospedeiro e

escla-

.3•
recer a pos5Tvel esp�cialização do fungo.
O man�jo adequado de doenças - uso

de

hosp�

deiros resistentes e práticas culturais para maximizar a açao
de antagônicos,é

o

método mais eficiente de controle, onde o

principal objetivo é manter a produção por evitar epidemias e
por nao recorrer
gico

de

a

medidas não biológicas.

O controle· biolô

doenças de plantas e um método que -ganha importância·

com a evolução dos conhecimentos fitopatolôgicos.
mos e plantas podem agir como reguladores

o.u

Microrgani�

mesmo extermina

dores de outros, atuando em antagonismo ou competição.
le biológico de doenças de plantas tem sido tentado

Contr�

pelo uso

de organismos não patogênicos, ou pouco patogênicos contra os
patogênicos�
Muitos reguladores de crescimento também
reduzido a severidade de doenças de··plantas causadas
tos patógenos

(DAVIS e DIMOND, 1953; AGRIOS,1969;

por

tem
cer

ERWIN, 1977).

O presente trabalho teve por objetivo ·estudar ?
no complexo beri njela X Vell..t-lc.ill.i.u.m, vários aspectos, relatados
abaixo, que poderão fornecer

subsídios para o estabelecimento de um

programa de melhoramento de berinjela
a)

visando resistência

Identificar fontes de resistência e avaliar ?
qua nto a r e a ç ão de res ist ên e i a
populações s e gregantes

b)

a murcha.

Determinar

de

o modo de herança

a VeJL:tlcU.ilUi;; s,

berinjela;
da

resistência;

. 4.
c) Avaliar e proceder seleção entre

e

dentro

de piogênies de berinjela;
d) Estudaf a variação no grau de patogenicida
de de isolados de Ve�tieillium;
e) Verificar a influência da proteção
de isolados de Ve�tieillium no

cruzada

desenvolvi-

mento da doença;
f) Tentar a possibi 1 idade de controle biológi
co da murcha de berinjela com o fungo anta
gônico, T�iehodenma sp.;
g) Estudar a influência de micorrizas

ves1cu-

lo-arbusculares sobre a murcha de berinjela;
h) Estudar os efeitos de reguladores de cresci
menta sobre a incidência da enfermidade.

. 5.

2, REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Etiologia
O genero Ve.Jc.-tic.-lllium

'foi

estabelecido

por

Nees von Esenberk em 1816, tomando por base a morfologia
conidióforos (ISAAC, 1967).

dos

O fungo foi primeiramente isola-

do na Alemanha, de plantas doentes· de batata,. por

·Reinke

e

Berthold em 1879,os quais o descreveram com o nome de

Ve.Jtt.i

c.illium albo-at.Jtum (PRESLEY, 1950).

isolou

Em 1913 Klebahan

um Ve.Jttie-lllium vascular de dálias doentes e considerou o iso
lado suficientemente diferenie do anterior para justificar

o

estabelecimento de uma nova espécie, Ve.Jt-t.i�illium dahliae.

A

principal diferença, segundo a descrição de Klebahan,

parece

ser a produção de microescleróc ios pelo V. dahliae. e a ausen
cia destas estruturas no V. albo-a-tJc.um Reinke e Berth.

Ainda

segu i, do P RES L E Y ( i 9 5 O ) , e ste cr itério f oi sust.entado por
der Mer, Dufrenoy e Berkeley, Madden e Wilson, ao

tempo

Carpenter, Wollenweber e Rudolph consideraram

a

que

V an
de

descri

.6•
çao origina-1 de Reinke e Berthold inclui ambos os tipos,

já

que ilustraram corpo s semelhantes e microescler6cíos nos seus
desenhos originais.

Desde então controvérsias têm sido manti

das sobre a validade �as espécies.
VIEGAS (1939)

acredita

que

microescler6cios

não têm valor na separação das duas espécies e que s6 há uma
espécie, V. albo-at�um, e que esta se divide em I inhagens .fi-·
siol6gica e patogenicamente distintas.

Trabalhando
com cultu
.
.

ras monosp6ricas de formas microesclerociais e mice! iais

de

V. albo-at�um, PRESLEY (1941) obteve de ambas as culturas tan
to formas que produziam microesclerócios como outras que não,
cone I uindo que muitas das 1 i nhagens são meramente variantes de
V. albo-a.t�um.
WILHELM et alii (1948) demonstraram a influên
cia da temperatura sobre as car�cterísticas das colônias

do

tipo conidial selvagem de V. albo-at�um. As colônias que cres
ciam a baixas temperaturas eram pretas e consistiram -quase e�
clusivamente de microescler6cios, enquant6 que aquelas desen
volvidas em temperaturas maiores (25 a·3l º c) eram de cor creme _claro e somente tinham desenvolvimento e spalhado
croescler6cios.

Concluiram que as est ruturas de

e particularmente os microe�cler6cios nao

sao

dos

mi

resistência
elementos

de

confiança para separar espécies.
FORDYCE JR. e GREEN JR.

(1964) induziram mutan

. 7.
tes bioq�Tm-icos em dóis isolados, representando V. albo-atnu.m
e V. dahliae através de irradiação com ultra-violeta.

Os re

sultados foram pareados e analisados para identificar

recom

binantes parassexuais e heterocariontes. De um total

de

isolamentos monospóricos, obtiveram 21 colônias com
rísticas recombinantes.

4.600

caracte-

Concluiram que a anastomose e a

re-

combinação parassexual entre culturas de V. albo-atnu.m

e

V..

dahliae di evidências adicionais i hipótese de que sao

linha

gens de uma espécie única, V. albo-atnu.m.
Estudando 11 isolamentos de V. albo-atnu.m e V.
dahliae sob condições nutricionais diferentes,

e-.

SH MOTINA

GORLENKO (1968) constataram que os polissacarídeos glucose
maltose exercem o papel mais importante na formação
croesclerócios.

dos

Concluiram que as duas denominações

e

mirefe-

rem-se a mesma espécie.
De acordo com WILHELM (1951) V. albo-atnu.m e um
fungo invasor do solo, sendo sua existência saprofíii-ca limi�
tada a uma preciria locação em material de plantas

invadido,

e sua persistência depende da durabi 1 idade de estruturas
resistência.

Ainda

WILHELM(1955) relatou

:que

de

V. albo-atnu.m

persistiu por 13 anos em meio de cultura,sobrevivendo por in
permédio de microesclerôcio no estágio seco da cultura e por
14 anos em solo de campo livre de hospedeiros, refletindo
longevidade da estrutura de resistência.

a
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E MMATTY e GREEN JR.

(1969) demonstraram a sen

sibilidade de microesclerócio ã fungistase do solo e a inibi
ção da germinação pela lavagem com água na ausência do solo.
KIRALY et alii ( 1970) relataram, para

cultivo

de V. albo-at�am "in vitro",que o Ótimo desenvolvimento ocor
°
re com pH 5,9 - 6,3; temperatura de 24 - 27 c; fonte de carbono

a L-arabinose e mal tose.

A formação de novos "strains"

respeito à morfologia; fisiologia e virulência ·e o

com

resulta

do do processo parassexual ou m utação.
Em inúmeras culturas suscetíveis a V. albo-at�um
são abundantes os trabalhos referentes aos diversos
das relações hospedeiro/patógeno.
do patógeno foram determinadas

aspectos

Formas de maior virulência

no lúpulo

(ISAAC e KEYWORTH,

1948); no tomateiro (ALEXANDRE, 1962) e no algodoeiro (SCHNA
THORST e MATHRE, 1966).
Na verificação da relação hospedeiro/patógeno,
entre tomate e isolados patogênicos d·e Ve.Jitlc.,.Uliwn, GRIFFITHS é
ISAAC (1966) notaram que a penetração por formas hialinas dos
diferentes isolados foi muito mais lenta que para culturas com
estruturas de resistência,

Em campos de ensaio ficou

trado que a patogenicidade das formas hialinas foi

demons

reduzida,

-

sugerindo uma falta de agressividade para o isoiado na auseneia de estruturas de resistência. Frequentemente,formas hiali
nas nio tiv eram êxito em penetrar intracelularmente nos teci-
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dos da raiz e sim penetração intercelular.
Com relação à patogenicidade de V. albo-at4um,
HORNER (1953) testou Ve. 11.t.lc.Ill..lum de vários hospedeiros
hortelã pimenta.

Constatou que todos os isolados

em

cresceram

no caule e que os sintomas típicos de murcha somente foram ex
pressos por isolados originalmente obtidos de hortelã pimenta
com sintomas de murcha.
SCHEFFER et alii (1956) ,analisando os

aspectos

fisio16gicos da murcha de Ve�t,lc.,lll.lum,observaram que a tran�
pitação foi inibida antecedendo e acompanhando a expressão de
sintomas.

Di�função vascular n� forma de descoloração e blo

queio dos vasos foi evidente.
DIXON e PEGG (1969).

concluiram

seus

afirmando que tiloses sempre ocorrem subsequente
ção hifática da raiz, caule e xilema peciolar.-

estudos

a coloniza
Sua

formação

resultante da reação -específica do "strain" do fungo e hospedeiro, não constitui um mecanismo primário de resistência, e
que lise de hifas e tiloses não parecem estar

re1acionadas. Es

tudando a invação vascular do lúpulo, TALBOYS (1958)

encon-

trou que sintomas ,agudos estavam usualmente associados com in
tensa colonização micelial do sistema vascular e suaves tiloses.

Suaves sintomas estavam

associados com escassa

zaçao micelial e intensas tiloses associadas
do xilema.

a

co1oni

hiperplasia
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De acordo com PEGG e DIXON (1969), tiloses têm
sido consideradas como �struturas de defesa do hospedeiro, r�
tardando o desenvolvimento de hifas nos vasbs ou a rápida co
lonizaçio por confdios. Contudo,as ti]oses,para pieveni�em
distribuiçio do fungo, devem retardar, concomitantemente;

a
o

transporte de água mais eficiente do que seria capaz o patõ
geno.

Alim disso, se tiloses podem retardar ou

prevenir

distribuiçio .do fungo, elas devem tambim reduzir a
de da doença.

a

severida-

Isso nio foi totalmente constatado.
SINHA e WOOD (1967)

analisando

resistência e

suscetibilidade de plantas de tomate,conc]uiram que

tiloses

devem ser iniciadas não diretamente por metabólicos do

para.,

sita, mas por substiricias formadas pelo hospedeiro como
resposta à injúria do parasito.

uma

S�bstincias anti-fúngicas a-

parecem nos elementos vasculares, e �stas finalmente, atingem
concentrações que reduzem ou inibem o crescimento do

parasi

to, causando tambim lise de hifas.

2.2. Variabilidade de Ve.ntieillium albo-atnum
Procurando determinar a suscetibi !idade de to
mateiros a certos iso.lados de Ve.ntiei.llium de Ohio e da Cali
fórnia, ALEXANDER (1962) verificou -que variedades suscetíveis
foram suscetíveis a ambos os isolados,enquanto que as varieda
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des resistentes foram altamente resistentes ao isolado da Ca
lifórnia e suscetfveis ao de Ohio. Concl�i-se que o fato pode
ser devido a diferentes raças fisiológicas do patôgeno ou

a

diferentes nfveis de resistência da planta.
Segundo MATHRE et aZii (1966) mais de uma raça
de Ventlellllum

pode

atacar o algodoeiro.

Muitos isolados,

obtidos de áreas diferentes dos Estados Unidos, México e
ru, foram patogeni_camente idênticos ao da Ca1ifÕrnia
inoculados em tomateiros
isolados obtidos

no

e

algodoeiros.

Pe

quando

Por outro lado, os

Peru foram os menos patogênicos.

GRIFFITHS e ISAAC (1966),estudando as relações
entre tomateiros e iiolados de Ventieillium, encontraram

va

riação em patogenicidade entre dois isolados no campo. Os iso
lados hialinos foram menos patogênicos que aqueles que forma
vam microesclerõcios.

A falta de agressividade parece

estar

relacionada àquelas estruturas.
Os resu 1 tados dos estudos de EVANS e McKEEN (1975)
sobre a variação patogênica de 11 isolados

de

Ventieilliu.m

obtidos de pimentão e 32 de outras culturas,mostraram evldên�
cias da existência de linhagem ou linhagens
em pimentão.

causando

murcha

Muitos isolados que atacavam plantas de tomate

e berinjela nio atacavam o pimentio, mostrando que

linhagens

patogenicamente diferentes podiam ocorrer juntas

no

WILHELM (19 7 5 ) obteve isolados

de

solo.

Ventleilliu.m atacando

So-
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·ia.num -0a.na.ehoide-0 que se mostraram patogênicos ao morangueiro
incluindo cultivares resistentes a isolados

obtidos

de toma

teiro.
Comparando a patogenicidade
(T-l e SS-4) de V. a.lbo�a.tnum

de

de

algodoeiro

dois isolados
na California,

SCHNATHORST e MATHRE (1966) verificaram que ambos

podem

ser

diferenciados pelos sintomas causados a Go-0-0ypium hin-0utum
G. ba.nba.de..n-0 e.

Embora respostas diferenciais

aos

e·

isolados

fossem verificadas em algodoeiros,pouca evidência de raças dl
ferentes foi encontrada uti 1 izando outras espécies de · plan
tas.

Enquanto mel_ão, melancia e Vigna. -0ine..n-0i-0 não foram af�

tadas por nenhum dos isolados, o quiabeiro mostrou-se altame�
te suscetível a ambos os isolados e os tomateiros foram susce
cetfveis ao isolado T-1 e nãb ao S�-4.
RAVA (1970), est�dando a variabilidade de Ven
tieillium a.lbo-a.tnum, ensaiou 28 isolados procedentes d� Uru
guai que causavam murcha em Qirassol (Helia.nthu-0 a.nnum,

L.)).

Seus resultados mostraram não existir especialização fisioló
gica, apesar de ter um isolado mais agressivo que

os demais.

Mais recentemente, SILVA (1978) estudou a va
riabilidade de 21 isolados de V. a.lbo-a.tnurn obtidos de diferentes ervas daninhas e de diferentes regiões, sobre tomatei�
ro Santa Cruz cv.

11

Kadã 11 •

Verificou não existir especializa

ção a nfvel de raças fisiológicas entre os isolados estudados,
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embora os isolados tenham diferido entre si quanto a agressi
vidade.

2.3. Resistência de Salanum me.longe.na· L. a Ve.Jr..t,i.c.,i.ll.lum
alba - a.til.um

Berinjela (Sala.num me.longe.na. L.) infectada mos
tra areas cloróticas nas folhas que se tornam flácidas,as
tas tornam-se definhadas, murcham e morrem.

pla.!!

Os primeiros si.!!

tomas são geralmente vistos nas folhas mais velhas que come
çam a amarelar e murchar.
As cultivares d e berinjel� comerciais
na sua maioria, de resistência a V. alba-a.til.um.

carecem

Embora dife-

renças na suscetibilida9e entre ta·is cultivares existam,

nao

parece haver níveis elevados de resistência. BRAVERMAN (1963)
avaliou 290 introduções (PI 's) de berinjela e encontrou tolerância em cinco PI 's da Turquia: 169650,
176759 e 204731.

169666,

191851,

LOCKWOOD e MARKARIAN (1961) obtiveram

p]an-

tas de berinj�]a resistentes a V. alba-a.til.um atravis de sele
ção de plantas individuais, feita a partir de introduções

de

Salanum me.longe.na L. que tinham sido selecionadas para resistência em 1950 na Estação Experiment_al
Utah.

de

Agricultura

Linhas uniformemente resistentes à murcha

de

de

Ve.fl..t,i.-

c.lll,i.am foram obtidas através de seleção e autofecundação, pr!
meiro usando um �nico isolado de V. alba-a.til.um e depois

numa

. 1 4.
mistura de seis isolados do fungo. As seleções resistentes fo
avançadas

ram cruzadas com variedades padrões e as geraçoes

resistentes e com tipos de plantas e frutos comercialmente aceitos foram avaliadas em condições de campo.

:Em

trabalho

subsequente LOCKWOO�e MARKARIAN (1967) relataram o
vimento e avaliação daquelas linhas.

Além disso,

desenvol
as

linhas

endogâmicas resistentes foram cruzadas com variedades

comer

ciais e os hfbridos F 1 foram avaliados.

Os resultados

indi

caram que é possível, através de seleção de introduções

;es

trangeiras de berinjela ou pelo melhoramento destas

va

com

riedades comerciais, desenvolver variedades de berinjela com
binando um grau de resistência a Ventieilliurn com tipo de fr�
to em forma de sino, preferido pelo mercado. Em todos os tes
tes desc.ritos as virias 1 inhas mostraram consistentemente
nível superior de resistência a Ventieilliurn do que o

um

da co

nhecida variedade Black Beauty.
O'BRIEN (1983) avaliou, para resistência a
a.lbo-a.tnurn, a coleção PI de berinjela consistindo de
nhas e 10 cultivares.

V.

473 li

Após a inoculação com 1 milhão de

es

poros/mililitro,as plantas foram avaliadas através de uma es
cala de notas (1 = plantas mortas; 10 = nenhuma infecção). Tri!!_.
ta e seis introduções de plantas com notas 5 {cinco) ou supe
rior foram selecionadas como potencialmente resistentes ou to
lerantes à murcha.

As três introduções com menor suscetibili

dade foram Pl's 164458, 381160 e -3181166, todas da índia. En-
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tre as cult.ivares sobreviventes , Harris 468

Special Highbush e

H arris Hybrid 77631 tiveram as notas mais altas seguidas

por

Black J et,. Black K night, Black Magic, Early Royal, Jersey King,
Long Black Beauty e P�erless.
Referindo-se

à espécie Ve�tieillium dahliae co

mo agente causador da murcha em berinjela, FIGUEIREDO et aZii

(1968) ensaiaram cinco variedades de berinjela com

o

objet!·

vo de estudar a resistência dessas variedades ã murcha vertici 1 ar.

Os resultados mostraram que, nas condições em que fo-

ram feitas as experiências, todas as variedades estudad�s foram suscetíveis.

Todavia, as v ariedades Santa Genebra, FlorJ_

da Market e Fort Myers Market apresentaram comportamento sup�
rior.

As variedades Extra Early Long Purple

e Pitangueiras

mostraram ser altamente suscetíveis ao fungo.

2.4. Herança da resistência a Ventieillium albo-atnum em
algumas espécies cultivadas
A herança da reaçao

de

resistência a

bo-at�um em girassol (Helian�hu� annam L.)
FICK e ZIMMER (1974).

V. al-

foi· e�tudada

por

As linhagens end6gamas HA 89, HA 124 e

P-21 VR l e os seus híbridos F 1 foram altamente
ã murcha de Ventieilliam em condições de

resistentes

campo. As taxas

de

segrega ç ã o do e ru z amento -test e e po pu 1 ações F 2 indicaram a pre sença de um único gene dominante para resistência em cada li-
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nhagem.

lntercruzamentos entre as linhagens resistentes mos-

traram que o mesmo gene condicionava resistincia nas tris li
nhagens.

Para determinar se o mesmo gene ou genes diferentes

estava (m) presente (s) entre HA 89, HA 124 e P-2lVR1, cruza
mentos foram feitos entre HA 89 e P-21VR1 e entre
P-21VR1.

HA 124

e

Os F 1 1 s resultantes foram cruzados com as linhagens

suscetfveis RHA 273 ou RHA 274.

Se diferentes genes para re

sistincia estivessem envolvidos, estas populaç5es segregariam
3 resistentes:

suscetível, visto que, se o mesmo gene esti-

vesse envolvido t nenhuma segregação ocorreria. Assim, atravis
destes intercruzamentos concluiu-se que o mesmo gene está pr�
sente em todas as tris linhagens de gira�soJ,
A herança da tolerância a V. alba at�um em al
godoeiro (Go44ypLum hi�4utum) não �stá bem elucidada (BARROW,
1970).

Alguns cruzamentos demonstraram segregação transgres

siva em condições de campo (COTTON, 1965; FISHER, 1968).
BARROW (1970), estudando a herança da to]erân�
eia a V. albo-at�um em algodoeiro, encontrou que,
tas de híbridos F 1 1 s das duas linhagens

11 AcaJa

as respos

951911 e

11 Aca1a

1479 11 , tolerantes à murcha,quando cruzadas com 11Acala 22711 , uma
1inhagem suscetfvel, foram ou tão tolerantes quanto 11Acala 951911
ou tão suscetfveis como

11

AcaJa 227 11 •

quando cruzadas com 11. plantas de

11

Plantas

de

11 Aca1a

227 11

Acala 9519 11 produziram to-

das as plantas F 1 tolerantes com exceção de uma.

O eruzamen-.
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to A227 x A9519-A produziu a maioria das plantas F 1
veis.

suscetí

Tal resposta foi atribuída à heterozigosidade das plan

tas parentais tolerantes.

Desse modo, a tolerância ao isola

do SS-4, de V. a.lbo a.:tJtum agiu como um caráter dominante

nas

plantas F 1 dos cruzamentos A9519 X A227 e A1479 X A227.
WILHELM et aZii

(1969) têm relatado a

presen 

ça de um gene dominante para resistência à murcha em algodoe!·
ro, entre os cruzamentos Upland X Sea lsland.
BARROW (1970) também observou herança do
dominante para resistência quando um isolado de

tipo

VeJt:tieillium

a.lbo-a.:tJtum foi usado nos testes envolvendo os cruzamentos
Upland tolerante X Upland suscetível.

de

Os resultados dos sim

ples cruzamentos indicaram que alguma heterozigosidade·estava
presente nos pais tolerantes, já que as progênies F 1 foram a
grupadas em tolerantes e suscetJveis.
A estimativa da herdabilidade no sentido amplo
da tolerância à murcha em algodoeiro Upland Americano foi es�
tudada por ROBERTS e STATEN (1972).

Em condiç5es severas

campo os autores compataram as geraçoes F 2 e Fa de

de

cruzamen�

tos de variedades tolerantes X suscetíveis. A estimativa
herdabi lidade variou de O a 0,833 dependendo da geração

da
ava-

1 iada e tipo da tolerância do parental presente.
Em algumas culturas de interesse agrícola a he
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rança da resistência a V. al bo-atnum parece

muito

simples.

S C HAI BLE et alii (1951) concluiram que a resistência a V. al
bo-atnum em tomate (Lyeope.n�ieon e.�e u l e.nt um L.)
W6 (resistente) difere da variedade M oscow
um Gnico gene dominante.

na variedade

(susc�tível)

Os autores foram capazes

por

de t�ans

ferir a resistência pelo método de retrocruzamento.

Dominân

c ia pa ra re sistência tem sido ·também re1atada em morango ( F n�
gania spp.) (WI LHE LM, 1955) e batatinha (So lanum tuben0-0um L.).
(McLEAN, 1955).

R ecessividade para resistência tem sido mos

trada em algumas fontes de girassol (PUT T, 1964) e de berinj5:_
la (LOCKWOOD e MARKARIAN, 196 1).

2.5. Proteção cruzada
Imunidade adquirida e proteção cruzada são fe
nomenos bem estabelecidos com vários vírus de plantas (BE N NETT,
1953).

A proteção pode ser sistêmica ou locali�ada(ROSS, 1961;

YAR WOOD, 1960) e nao e necessariamente específica para certas
combinaç�es de vírus .

Proteção com bactérias fitopatogênicas

e desconhecida, exceto para o caso relatado por
e FARKAS (1965).

LOVREK OVICK

D e acordo com os autores, pré-tratamento de

folhas de fumo com su.spensão de P�e.lidomona� tabaei, mortas P!:.
lo aquecimento 1 tem induzido proteção contra infecção
tabaci.

por

P.

H á vários exemplos de proteção de plantas com combi•
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naçao de plantas com combinações

fungo-vírus (BOZARTH et a"lii,

1962; HECHT e BATEMAN, 1964; WILSON, 1958).
YA RWOOD (1956) relatou
dois fungos da ferrugem do girassol.

proteção

cruzada

com

Quando certas quantida

des de uredosporos de Unomyc.e.6 pha.6eoll foram colocadas sobre
folhas de girassol antes ou ao mesmo tempo da

inoculação das

folhas com Puc.c.lnla hellanthl, as folhas foram
infecção com P. hellànthl.

protegidas da

Similarmente, uredosporos

de

P.

hellan.thl protegeram folhas de feijoeiro da infecção causada
por U. pha.6eoll.
De acordo com WI �SON (1958),

proteção cruzada

entre o fungo da ferrugem do feijoeiro, Unomyc.e.6 pha.6eoll ty
plc.a e o vírus do mosaico do fumo (TMV) foi demonstrada em te
cidos de folhas de feijão.

Folhas infectadas com TMV

ram uma resistência a ferrugem e folhas com ferrugem

mostra
mostra

ram uma resistência a infecção de TMV.
Efeitos de antagonismo local entre o fungo da
ferrugem da aveia, Puc.c.ln.la. c.eJten.a.ta. e o fungo da ferrugem fo
liar de trigo,

P. nec.ondlta,

e KUFFMAN (1958).

foram verificados por JOHNSTON

Folhas de plântulas de trigo suscetíveis a

P. Jtec.ondlta foram inoculadas com uredosporos de P. c.on.on.ata.,
antecedendo a inoculação de P.

Jte.c.andita..

As pústulas de fer

rugem desenvolvidas nas folhas foram poucas em numero
um tipo de infecção diferente daquelas sobre

e

de

plantas inocula

. 20.

das so com

P.

nec.ondita.
DAVIS _(1964) apresentou evidência de

proteção

cruzada em plântulas de repolho, tomate, linho, melancia e al
godão, desenvolvidas individualmente sob luz em um

substrato

de agar em tubos de ensaio e inoculadas com virias

combina

çoes de FuJa.nium oxyJpo�um Ó· sp. va.Jinóec..:tum, Ó· sp.
.:ta.J, Ó· sp . .:t�a.c.heiphilum,
dia.n.:thi,

6.

sp.

ó,

lyc.ope..�Jic.i,

ba..:ta

sp. a.c.onglu.:tina.n-0 raça 1, Ó· sp.·
f,. sp.

nive..um

e

ó.

sp.

.tini�

Exames histológicos indicaram que infecção cruzada foi comum;
os nao patogênicos _penetraram na raiz poucos milímetros do po_!!
to de inoculação.

Segundo DAVIS (1967), plantas de tomate fo

ram mais resistentes à murcha de FuJa.nium oxy-0ponum f. sp. lj
c.ope..�Jic.,i, quando primeiro inoculadas com

1

1

formae speciales 11 de

FuJa.nium oxyJponum não patogênicas ao tomateiro�

Presumivel

mente, a proteção cruzada relatada neste estudo é

consequen

cia de infecção cruzada.
Resistência à murcha de Fu-0a.�ium induzida pela
inoculação simultânea com uma mistura das raças 6 e 11 de Fu
Ja.�ium oxyJponum f. sp • .tini

tem sido reportada por

BORLAUG

(1945) onde cita a baixa porcentagem de plantas de linho doen
tes, em condições de campo e casa de vegetação.

Fato

lhante tem sido observado por McCLURE (1951) com

F.

sp. ba.:ta..:ta.".6 em batata doce e por PERRY (1959) com o
no da podridão da raiz em ervilha.

seme

Jala.n1- f.
patóge

. 21.

Pesquisas na Universidade de Ohio demonstraram
que tomate, algodão e caupi foram protegidos contra

a

murcha

de Fuha!tlum quando antes inoculados com espécies de C�phaloh
p o Jt,t um ( e H I S LER e t a Z i i,, 196 2 ; LON G, 1 96 3 ; ROY e PAT E L, 196 3) •
Mui ler (1958) citado por TOKESHI

(1971), estu

dando fitoalexinas, reportou que tubérculos de batatas

resis

tentes a uma raça de PhytophtoJta ln6ehtan4 e suscetlveis a uma
segunda, tornaram-se resistentes a segunda raça quando os tu
bérculos tinham sido pré-inoculados com a raça a qual

foram

resistentes.
Estudando proteção cruzada em tomateiro TOKES
HI

(1971) demonstrou que a cultivar

11New

Yorker 11 resistente

a

murcha causada por Venticlllium, m�s suscetível à murcha cau
sada por FuhaJtium e o cultivar

11 Heinz

1548 11 , resistente à mur

cha de Fuha-'l.ium, mas suscetível à murcha de VeJtticillium,qua�
do inoculadas simultaneamente em concentrações diferentes
FuhaJtium oxyhponum f. sp. lycope.Jthici raça 1 e
bo-atnum apresentaram proteção cruzada com
cultivar

11

Na mesma linha de pesquisa,

Vetc.ilulUum al

VeJtticilliurn

New York 1 1 e com FuhaJt.lurn na cultivar

de

11

Heinz

na

1548 11 •

SCHNATHORST

e .

MATHRE (1966), trabalhando com dois isolados de V. albo-atJturn
em algodoeiro, um moderado e o outro severamente

patoginico,

demonstraram que quando o isolado moderado foi inoculado e u 
ma inoculação posterior com o isolado severo, com

um

poten�

.22.
cia1 de in Ó-cu1o infe r ior ao do iso1 ado moderado ,
foram protegidas da murcha de Ventlellllurn.

as

Quando

plantas
solo

de

campo naturalmente infestado c om o isolado severo (estimado

em

5 X 10 3 propágulos vi.áveis/g) foi suplementado com inóculo mi
croesc1 e r ocia1 (1 O 5 propágu1 os viáveis/g) do iso1 ado moderado,
94% das plantas foram protegidas.

Em contraste, 100% da mur-

cha do isolado severo desenvolveu em solo de campo não suple-
mentado.
Vários trabalhos (BEAL, 1969;
1969)

e

BELL

e

PRESLEY,

ZAKI et aZii (1972)) têm demonstrado que conídios de

V. albo-atnurn mortos pelo calor também induziam proteção quan
do infiltrados em hastes de algodoeiros.

Acumularam-se

tes evidências no sentido de que a proteção cruzada

for

e· a re

sistência de variedades de algodoeiros estão relacionadas com
a produção de gossipol e compostos correlatos,uma vez que

já

se comprovou a formação dessas substincias nos tecidos após a
infecção , bem como seu efeito a nti - f ú ngico em testes in vitro.
Falta, porim, verificar se o nível desses compostos no

local

da infecção e suficientemente alto para ser o responsável pe
la proteção constatada.
Trabalho semelhante sobre proteção cruzada

de

Ventlellllurn albc-atnurn foi desenvolvido por PINTO (1978)

em

tomateiro.

A interação de dois isolados, um mais e outro me

nos patogênico, promoveu alto nível de proteção cruzada,quan
do o isolado pouco patogênico teve sua concentração

conidial

.23.
maior que a do isolado muito patogênico.

2.6. Aspectos gerais do controle bio15gico
O controle biológico pode ser interpretado ge
ralmente como o encorajamento de organismos benéficos
xistentes em uma localidade e a introdução àquele

Ji

lugar

e
de

novas espécies de organismos benéficos.
Baseado em sua revisão sobre o assunto GARRETT
(1965) considera o controle biológico de doenças de plantas co
mo um método de larga aplicação .no futuro.

Os

trabalhos

de

WEINDLING et alii (1�50), WOOD e TVEITT (1955), CARDOSO (.1968),
TOKE SHI (1971) e muitos outros têm ressaltado

a

importância

deste método de controle.
A maioria dos exemplos de proteção de
pela infestação do solo com dois ou mais fungos são

plantas
provavel
....,

mente devido, direta ou indiretamente, ao antagonismo ou

com

petição por nutrientes entre os fungos; onde isto pode ser mos
trado no solo e in vitro.

Assim, ANWAR (1949) relatou prote�

çã.o em plantas de cevada contra Helm,ln:tho.6po11.,lum .6a.:t,lvum

na

presença de Tll.,i,Qhode,11.ma. l,i,gnoll.um e Pen�Q,lllium sp. no solo. O
autor demonstrou reaçoes antagônicas entre estes

organismos

"in vi tro ".
WEINDLING e FAWCETT (1936) estudaram o contro-
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le da Rizoctoniose das mudas de citros, acidificando-se o so
lo.

Concluiu que o efeito controlador desta prática se

deve

a um aumento, nestas condições, de Tnlehodenma spp., fungo de
açao antagônica à Rlzoe.tonla .6olanl.

WEINDLING 0941) isolou

e testou toxina produzi da por Glloeladi..um ólmbni..a.tum

e·

por

algumas esp�cies de Tni..ehodenma, verificando sua alta açao an
tagônica contra esporos de Sele.no.ti..nia amenleana e hifas

de

Rhlzoe.toni..a -0olanl.
TVEITT e WOOD (1955) testaram quarenta e sete
isolados de Chae.tomi..um, representando vinte e sete

espécies,

quanto a sua habi1 idade em controlar o crestamento de plintu
las de aveia, causado por Fu-0anlum nivale.

Alguns

tos de C. gfobo.t,um e de C. eoehliode.6 deram alto

isolamen

índice de con

trole, rivalizando com b tratamento de sementes por
das mercuriais.

fungici

C. eoehl.i..ode-0 é altamente eficiente no

con

trole, quando misturado nos solos 10 meses antes da

semeadu-

ra da aveia.

controle

Os isolados que proporcionaram um bom

nao se mostraram muito antagônicos ao cresc·imento do Fu.óanlum
em placas de Petri.
Anteriormente aos trabalhos de TVEITT

e

WOOD

(1955), WARKSMAN e BUGIE (1944) já tinham isol�do uma substin
eia antibi6tica produzida por Chae.tomlum, a chaetomina,que se
assemelha em açio à penicilina, agindo principalmente
bactirias gram-positivas.

sobre
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TARVETT (1938) relatou considerável diminuição
da intensidade de murcha do 1 inho quando se inoculou uma espé
cie de Chae..tom,é.um junto com um biótipo altamente patogênico de
Fu-0an,é.um oxyo-0ponum f. sp. lini, sendo que foram
modificações semelhantes às micorrizas de Pinus

observadas
em

plantas

inoculadas com esses dois organismos.
Em certas áreas da Jamaica,as bananeiras
tram-se

resistentes

ponum f. sp. cube.n-0e..

ao 11Mal do Panamá"

mos-

causado por F. oxy-0-

MEREDITH (1944) atribuiu este fato

ação antagônica de actinomicetos.

a

Em mais de 7.500 isolamen-

tos realizados em 66 amostras de solos, o autor testou a cap�
cidade antagônica de ·1 .020 deles e relatou que 122

isolados

provaram ser antagônicos a F. oxy-0ponum cube.n-0e. "in vitro". Pos
teriormente, THAYSEN e BUTLIN

(1945) verificaram

de.uma substincia termolábi1 e nao filfrável

a

presença

em· filtros

porcelana com ação inibidora sobre o deservolvimento

de

daquele

patógeno, nos metabóiitos dos actinomicetos relatados por ME
REDITH (1944).

com

Entretanto, MEREDITH (1966),trabalhando

os mesmos actinomicetos, ou em combinação com

a

prática

de

cobertura morta ,não obteve resultados premissores "in vitro".
SMITH (1957) parece ter sido o primeiro

autor

a relatar o efeito de Ce.phalo�ponium, então citado como Micno
mono-0pona 1 sobre a murcha fusariana. do tomateiro. O autor atri
buiu a redução da murcha à ação de substincia antibiótica sis
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têmica.

AL·LISON e P�YLLIPS (1963) conseguiram aumentar a ati

vidade antagônica de Cephalo-0ponlum por passagens

sucessivas

em algodoeiro·ou tomateiro , aos respectivos agentes de murcha
fusariana.

LONG (1963) nio conseguiu maior redução de murcha

em caupi com reisolamentos de Cephalo-0ponlum, quando

compar�

do com os isolamentos originais com que ele trabalhou.

Patel

(1964), citado por CARDOSO (1968), estudou o efeito de Cepha-·
lo-0ponlum na redução da murcha fusariana do algodoeiro e rela
tou que passagens sucessivas de Cephalo-0ponlum resultaram

em

t�stados

dif�rentes efeitos protetores conforme os isolados
tendo havido aumento na eficiên cia em alguns casos e

diminui

ção em outros.

(1968),

Rodebaugh (1964), citado por CARDOSO

estudou o aspecto bioquímico da açio de Ceph�lo-0ponlum:na pr�
teçio de tomateiro contra a murcha· fusariana e relatou que em
plantas pré-inoculadas com Cephalo-0ponlum, a atividade de me
ti1 esterase péctica aumentava vagarosamente apos

a

inocula

çao com Fu-0anlum para depois diminuir rapidamente. Quando

as

plantas foram inoculadas s6 com Fu-0anlum o a�mento de ativida
de dessa enzima foi rápido.
Estudando o controle bio16gico

da

murcha

de

Ventlcllllum (Ventlcllllum albo-atnum) do quiabeiro,Bedi(1966),
citado por CARDOSO (1968), verificou que baixas concentraç5es
de Cephalo-0ponlurn inoculadas antes do Ventlellllurn

reduziram

significativamente a incidência da doença. Cephalo-0ponlum

e

.27.
Ven.tlellllum nao se mostraram a ntagônicos em cultura,porém�e�
tratos de rafzes de plantas inoculadas com Cephalo-0ponlum inl
biam o desenvolvimento de Ven.tlellllum.

O mesmo autor

re que a natureza da resistência induzida em plantas

sugeinocula

das com Cephalo-0ponlum à invasão de Ven.tlellllum é de nature
za bio q ufm.ic a.
Mosta fa (1966 ),

eitado

por CARDOS O (196 8) , es -

tudou o controle de Fu-0anlum e de Ven.tlellllum do

algodoeiro

com uma série de fungos, isolados de plântulas de

;algodoeiro

e de outras fontes.

O autor postulou que Chae.tomlum e

Gllo

eladlum atuaram através da produção de substâncias difusfveis
com ação inibidora sobre o crescimento dos patógenos,

outros

(Cephalo-0ponlum, Gona.tonnhodlella e F. oxy-0ponum},através

da

indução de formação de tiloses, retardando a colonização

dos

vasos pelos agentes da murcha; Colle.to.tnlehum go-0-0ypll,

Bo-

.tnyodlplodla e Phoma reduziram o fndice de murcha

por

ção de substâncias tóxicas e por obstrução dos vasos.
nanla, Cunvulanla, Thlelavlop-0l -0, Maenophomlna

e

prod.!:!_
Al.te1r.-

Vollu.tella.

não diminuiram a intensidade das murchas e causaram danos

ao

algodoeiro.·
Estudos interessantes sobre fungos antagônicos
a VeJr..tlellllum foram feitos por CATANI et aZii (1967). O fun
go Penleill-i..um óun.leulo-0um foi antagônico "in vitro"

mas nao

foi eficiente na proteção de b erinjel�, devido a fitotoxicida
de da substância ativa.

A-0pvz.glllu.6 óumlga.tu-0,

Tll.lehodeJz.ma.

.28.
llgnonum e Blloeladlüm no-0eum foram eficientes "in vitro"
"in vivo".

e

Os autores mostraram que "in vivo" houve proteção

inicial, que não permaneceu até o fim do ciclo,ressaltando

a

necessidade de desen�olvimento de técnicas para manutenção da
populaçio antagSnica.
A uti1ização de métodos biológicos para o controle de Ventlellllum albo-at�um em ber_injela

Ji

foi

testa-

da com sucesso utilizando Tnlehodenma llgnonum na �ussia _(BUl
MISTRU e SHTEINBERG, 1978).

Trinta e quatro isolados de fun-

gos de solo,compreendendo 12 gêneros e 15 espécies foram tes
tadas por MARROIS et aZii (1982) em condições de casa de veg�
tação contra Ventiellllum de berinjela.

Seis isolados que r�

duziram a doença nos experimentos de casa de vegetação· foram
avaliados em dois campos com solo e sistemas de cultivo dife
rentes.

Os autores concluiram que um isolado de

Talanomy�e-0

6lavu-0 reduziu a murcha de Ven�iellllum em 76 e 67%

no� cam

pos 1 e 2 respectivamente p e a produção de frutos foi aumenta
da em ambos os campos.

2.7. Micorrizas Vesiculo-Arbusculares como Agentes de Bio
controle de Doenças de Plantas
2.7.1. Considerações Gerais
Micorrizas

vesículo-arbusculares (VA) sao as

sociações mutualísticas formadas por fungos da família Endog�
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naceae e raTzes da maioria das espécies vegetais, em quase t�
das as famílias ,das angiospermas e, em algumas

gimnospermas,

pterid6fitas e bri6fitas� cuja ocorrincia, embora mais

acen

tuada em solos de baixa fertilidade, tem sido constatada
mais diversos ecossistemas.

nos

Morfo16gica e anatomicamente,elas

são caracterizadas pela invasão intracelular das, células cor
ticais pelas hifas do fungo, com formação de arbúsculos, vesí
cuias e esporos característicos.

O micélio formado

externa

mente funciona como uma extensão do sistema radicular da pia�
ta hospedeira, aumentando a interface raiz-solo e,

conseque�

temente a absorção de nutrientes e água do solo.
Dentre os nutrientes absorvidos por estes fun
gos, o f6sforo (P) é o mais importante do ponto de vista
tricional para o hospedeiro (TINKER, 1975).

O

processo

absorção de P pelas hifas é ativo,pois a concentração

nu
de

iônica

deste elemento no solo é usualmente menor que 1 ppm, e as hi
fas �ontém 0,3% (PEARSON e TINKER, 1975).

O P absorvido i a

cumulado nos va�Úolos das hifas como grinulos de polifosfato,
i

os quais sao transpt rtados, onde o P e convertido i forma iô
nica e transportado ativamente para as células do hospedeiro,
por processos enzimáticos (DEXHEIMER e t a "li i, 1982).
Como �imbiontes obrigat6rios,os fungos �ndomi
corrízicos obtim nutrientes orgini�os essenciais de seus hos
pedeiros e as plantas assim colonizadas exibem maior taxa fo
tossintéti ca do que p1antas nao co1onizadas ,(ALLEN et a"lii, 1981).
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Por outro lado, o fungo pode perfeitamente funcionar como

um

dreno de carboidratos do hospedeiro, causando reduçio de cre�
cimento da planta hosped�ira.

A transferência de material do

hospedeiro para o fungo ocorre nos arbGscu16s,mas ·isto

ainda

nio está claro (WOOLHOUSE, 1975).
O manejo das micorrizas oferece grande oportuprincipal

nidade para maximizar a produçio agrícola, onde a

meta da pesquisa com fungos micorrízicos esti vo·Jtada i
pectiva de util izaçio imediata em solos agrícolas

per�

depaupera

dos_ pela erosio; mineraçio, construçio civi 1, etc.
Com relaçio is doenças de plantas,encontram-se
na literatura vários estudos indicando que infecçio radicular
por fungos micorrízicos pode influenciar as doenças
por fungos do solo.

causadas

Em algumas combinaç6es h�spedeiro paras!

ta, intensificando-as e noutras reduzindo

a

severidade

da

doença.

2.7.2. Interação Entre Micorrizas e Fungos Fitopatogê
nicas
Os organismos que causam doenças

de

plantas,

principalmente os fungos e nemat6ides, e os benificos,como as
micorrizas

vesículo-arbuscular�s (VA),ocorrem comumente jun

tos nas raízes ou rizosfera da mesma planta.
As micorrizas VA possuem grandes potenciais co
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mo agentes de biocontrole,quando ambos os microrganismos ocor
rem simultaneamente nas raízes ou rizosfera. Segundo

WILHELM

(1973) a avaliação de micorrizas VA como agentes de biocontro
le é uma das áreas mais desafiantes em patologia vegetal.
primeiras evidências do efeito de micorrizas sobre o
cimo da siveridade de doenças causadas por fungos

As

decrés

fitopatogª

nicos foram apresentadas em trabalhos envolvendo Phy.t.oph.thoJta
c.innamomi e os fungos ectomicor rízicos Pl-0oli.t.hu-0

.tinc..toJtiu-0

e Ce.noc.oc.c.um gJtanióoJtme. em Pinu-0 sp. (MJ\RX, 1973). Esses fun
gos reduziram o n�mero de propâgulos do pat5geno no solo,além
de exercer certa proteção i planta.
A maioria dos relatos na 1iteratura indicam que
os fungos micorrízicos VA têm diminuido a severidade da doen
ça.

SCHENCK et alii (1977) mostraram que pré-colonização

raiz por Giga-0 poJz.a maJz.gaJz.Lta ou Glomu-0 ma.c.Jz.o c.aJz.pu-0

da

reduziu o

dano causado por Phy.t.ophthoJz.a paJz.a-01.t.ic.a nas raízes de citrus
(L) Raf.).

As plantas de citros colonizadas com espécies

mi

corrízicas tiveram maior peso da raiz e diâmetro do caule

do

que plantas não micorrizadas.

Para assegurar bom desenvolvi-

mento micorrízico nas ralzes de citros, as plantas foram
postas 110 dias a fungos micorrízicos antes de serem

PAGET (1975) trabalhando

com

ex-

inocula

CylindJtoc.aJr.pon
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'de.6.t.Jr..u.c..t.an.6. (Zins.) Schol., um patõgeno do moran go

(FJr..agaJt.la.

ve.6c.a L.J, obteve menos plantas definhadas e uma redução

na

infecção radicular quando as rafzes foram colonizadas por mi
corrizas VA.

DEH N E e SC HON BEC K (1975) indicaram que a murcha

do tomateiro causada por Fu.6aJr..ium oxy.6poJr..um f. sp. lyc.opeJr...61c.um (Sacc.) Snyd. e Hans, foi reduzida pela colonização

com

G. mo.6.6eae.
Quando G. mo.6.6eae, Py.t.h.lum ul.t.imum e Rh.lzoc..t.o
n.la .6olan.l foram inoculadas simultaneamente_em EuphoJr..b.la pul
c.heJr..Jr..ima Willd., STEWART e PFLEGER (1977) verificaram
mas de definhamento nas plantas.

·sinto

Contudo,quando os dois patõ

genos foram inoculados 20 dias depois de G. mo.6�eae, o

cres

cimento do hospedeiro foi equivalente iquele onde nenhum patõ
geno foi acrescentado.
A presença de G. mo.6.6eae nas rafzes de

cebola

(Allium c.epa L.) aumentdu a resistincia a Pyll.enoc.hae.t.a �eJr..Jte.6
.t.Jr...l.6 (Hans.) Gorenz, Walker e Larson (Becker, 1976

e

Safir 1

Safir (1968)

citado

por LOPES et alii (1983) encontrou alta quantidade de

açuca

1968, citados por LOPES et alii, 1983).

res redutores em plantas infectadas com micorrizas,

su gerin

do que isso poderia explicar o baixo índice de r�iz rosada em
cebola causada por P • .t.eJr..Jr..e.6.t.Jr..i.6.
Um exemplo típico de interação entre micorriza
e fungos fitopatoginicos foi observado em soja por ZAMBOLIM e SHENCK(138Q
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envolvendo

o

simbionte

G. mo-0-0eae

com. vário� fungos,

tais como Macnophomlna pha-0eollna, Rhlzoctonla -0olanl e Fu-0anlu.m -&olanl.

Em plantas inoculadas com tais patógenos simul-

taneamente com G. mo-&-0eae, o crescimento era sempre semelhan
te ou superior a testemunha, tanto em solo desinfestado · como
em solo natural.

Nenhum efeito direto de G. mo-0-0eae sobre os

fitopatógenos foi encontrado.

Os autores concluiram

plantas crescendo na presença do fungo simbionte

que

as

tornavam-se

mais tolerantes aos fitopatógenos.
ROSS (1972) relatou que o fungo micorrízico Glo
mu.-0 mac1i.oca1i.pu-0 var._ geo-0po1i.u.-0 (Nicol.·e Gerd.) Gerd. e Trappe
aumentou a incidincia da descoloraçio vascular

causada

Phytophtho1i.a em cerca de 88% das plantas,enquanto
de 20% das plantas sem o simbionte· desenvolveram
de descoloraçio.

que

por
menos

os sintomas

O autor afirmou que G. macnocall.pu.-& produziu

vesículas e clamidosporos no córtex da raiz que podem ter af�
tado �- penetraçio ou o desenvolvimento do patógeno.

Outra ex

plicaçio é que,altos níveis de fósforo nas parcelas

provave!

mente contou para inefiéiincia de resposta do simbionte.

Es

tes níveis de fósforo devem ter sido suficientemente altos p�
ra reduzir a incidincia e o desenvolvimento de G. mac1i.oca1i.pu-0.
Hã casos onde os fungos mlcorrízicos nio tiveram nenhum efeito sobre a severidade da doença.

Ramirez (1974)

SCHENCK e KELLAM (1978) estudou o efeito de tris
fungos micorrízicos VA� Glomu-6 mac1i.oca1i.pum

citado

por

espécies de

var. macll.ocanpum�

Giga�poJLa heteJLogama e Giga�poJLa ma�gaJLita sobre
de raiz causada por Phytophtho�a palmivo�a
papaya L.).

Apesar de

G.

.34.

a

infecção

em mamao

(CaJLic.a

mae�oea�pu� e G. hete�ogama

incrementado significantemente a altura da planta,

terem

nao houve

nenhuma redução significante na porcentagem de raízes infect�
das por P.· palmivoJLa.

O peso das raízes inoculadas com estes

simbiontes e com P. palmivo�a foram significantemente menores
do que os pesos das raízes de plantas inoculadas

somente com

P. palmivoJLa.
MENGE et aZii (1978) mostraram que· a

pii-in�

tum não forneceu proteção alguma contrõ a infecção

raiz

da

causada por Phytophtho�a pa�a�i�iea, Dast.
A natureza do efeito ex�rcido pelos fungos mi
torrízicos sobre o pat6geno não i conhecida na_ maioria dos ca
SOS.

Contudo, em poucos estudos as diferenças nos constituin

tes químicos entre as plantas com e sem micorrizas foram observadas.

BALTRUSCHAT e SHÕNBECK (1975) demonstraram

que plan-

tas com micorrizas continham níveis superiores de arginina 1 e
que este· aminoicido�quando adicionado a extratos : de

ra1zes

nao infectadas por micorrizas. poderia inibir a formação

de

ZAK (1964) sugeriu quatro mane·iras pelas quais
os fungos ectomicorrízicos podem proteger as raízes: (a) uti�
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1 izando excesso de carboidratos e assim reduzindo
da raiz ao patógeno;

a

atração

(b) fornecendo uma barreira física à in

fecção; (c) secretando antibiótico, e (d) favorecendo
ganismos protetores de rizosfera.

os or

Todos estes fenômenos pod�

riam ser operativos com os fungos micorrízicos VA, exceto

a

quele que fornece uma barreira física desde que nenhuma cober
tura de hifa�

e

formada

sobre as superfícies

Em adição, os fungos micorrízicos VA em alguns

radiculares •.
exemplos

dem afetar os patógenos pela indução de mudanças
e morfológicas em tecido do hospedeiro que são

po

bioquímicas
desfavoráveis

ao desenvolvimento do patógeno (BALTRUSCHAT et alii, 1973),
MOSSE (1973) discutiu a especificidade

de es

pécies de fungos micorrízicos VA e mostrou que há ampla

evi

dincia para indicar que um fungo micorrfzico pode ser mais be
néfico a uma espécie de planta específica do que a outra.

As

interações entre fungos micorrfzicos VA, fitopatõgenos -e pla�
tas hospedeiras podem também variar com combinações especffi
cas.
SCHENCK.et alii (1975) encontraram GlomuA

ma

cnocanpum efetivo em reduzir populações de nematõides em cul
tivares de soja suscetíveis,mas o mesmo fungo micorrfzico não
foi tão efetivo numa cultivar resistente.

2.8. Controle de Doenças
Crescimento

de

Plantas
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Reguladores de

Com

Muitos reguladores de crescimento sao conheci
dos por influenciar prof�ndamente os processos bioquímicos de
plantas superiores e alguns deles têm reduzido

a

severidade

Fu-

de doenças de plantas causada por certos patógenos; como

4anlum em tomate (DAVIS e DIMOND, 1953), Phytophtho�a em bata
ta (AGRIOS, 1969) e Ve.ntlc.LlR.lum em algodão (ERWIN, 1977).
Em plantas de tabaco tratadas com hidrazida malei
ca, um retardante de crescimento, o nematóide

me.R.oldogyne.

e

incapaz de induzir a formação de ga lhas (AGRIOS,1969). Trata
mento de folhas de tabaco com c inetina antes ou imediatamente
após a inoculação com um vírus,tam bim reduz

a

multiplLcação

do vírus e o numero e tamanho das lesões.· (AGRIOS, 1969).
Assim como outras variáveis ambientais i1

a re�

sistência do hospedeiro, pode ser aumentada, diminuída,ou nao
ter nenhum efeito, dependendo do produto específico,
concentração, do hospedeiro, do patógeno, e de outras

da

sua

variá�

veis.
Os retardantes de crescimento i1 como certos he�
bicidas, aumentam a resistência às doenças vasculares.

Três

diferentes retardant�s de crescimento minimizaram os sintomas
da murcha de Ve.�tlc.lR.R.lum em algodão (ERWIN, 1977). Estes pr�
dutos reduziram sensivelmente a população interna

do

fungo

. 3 7.
nos pecíolos superiores das plantas.

Aparentemente o sistema

de defesa do hospedeir6 i melhorado por estes reguladores
crescimento.

de

A produção _de sementes e linter de algodão

foi

nao

foi

-

aumentada pelo CCC nas dosagens qe 10 e 25 g/ha,mas
afetada por 50-g/ha e foi reduzida por 75 g/ha.
Resistincia a muitos pat6genos

de

plântulas

(Py.th.lum, Rhizoc..ton.la., Fu.6a.Ji..lum J.iola.n,i, .e Thie.la.v.lopi.6) i diminuí
da por vários herbicidas.

Por exemplo, três de �ito

das incrementaram a severidade da podridão de raiz·

herbici
de

soja

causada por Thie.la.viop.6.l.6 (LEE et aZii,1977L Estudos com chlo
ranben mostraram que este herbicida aumentou a exudação de a
minoácidos de raízes e com isso estimulou a germinação de cla
midosporos de Th.le.la.viop.6.l.ó e a colonização de raízes pelo fu.!!,
go.

Em contraste, o he�bicida dtnitroanilina, com poucas ex

ceções,aumentou a resistência aos patõgenos do solo, tais co
mo Rh.lzoc..tonia., F. oxy.6poJi.um e Ve.Ji..tic.ill.lum da.hlia.e
et aZii, 1 976).

(GRINSTEIN,

Resistência de berinjela e tomate a dois pa

tógenos foi aumentada pelos herbicidas triflur alina e nitrali
na, dando uma redução de 97% na severidade da doença
MACE, Í981).

( B E LL e

Os herbicidas chlorofenoxiaciticos podem aumen

tar a resistência às doenças de murchas vasculares (BELL,1 981),
porem podem tambim incrementar a su�cetibilidade

i

doença fo-

1 iar causada por VJi.e.óh.óle.Ji.a. em E-ou.te.lona. .gJi.a.c.il.l.6 (HODGES,1978).

. 3 8.
de

Cycoce1 (CCC) ,descrito como um retardante

crescimento, retardou a expressão dos sintomas de murcha cau
sados por Ve1t..t,ic.,ill,iurn em tomate (SINHA e WOOD, 1964, 1967).
DAVIS e DIMOND (1953) relatam que vários

reg�

ladores de crescimento levemente fungitóxicos, que incluem

o

icido 2,4-dicloro-fenoxiacitico, ácido B-naftalenoaciti·co, a
cido

2,3,5-triiodobenzóico,

indot-3-acético, exercem

um

ácido B-naftoxyaciti.co e ácido
efeito marcante

em

reduzir

a

murcha causada por F. oxy-0po1t.um f. sp. lyc.ope1t.-0,ic.,i de tomate.
Os autores mostram que estes reguladores exercem

um

· bài:xo

grau de toxicidade ao patógeno em estudos in vitPo, causam re
dução de peso e diminuição no conteúdo de açucares
das plantas.

redutores

-39.

3, MATERIAIS E METODOS
·3.1. Local de Inv.estigação
O presente trabalho foi realizado

no

labora

tório de microbiologia, na casa de vegetação e no campo expe
rimental do Departamento de Geniti�a da ESALQ/USP, -em Piraci
caba, SP., làtitude de 22° 42'30 11 S.

3.2. Isolados de Ve��ieillium albo-a��um Reinke & Berth
Utilizaram-se

dez

isolados de V. albo-a��um 1

obtidos de caules de plantas infectadas nas condições de cam
po para estudo de variabilidade.
Ja 1 •

Os isolados constam na·Tabe
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Tabela 1 - Isolados de V. albo-at�um utilizados e procedincia.
Isolado
V1

V2
V3

Procedência

Hospedeiro

Campinas
Monte Mor

Berinjela
Berinjela
Berinjela
Tomate
Berinjela
Berinjela
Berinjela
Berinjela
Tomate
Berinjela

Capivari

Campinas
Campinas
Piracicaba
Atibaia
Piracicaba
Monte Mor
Tatui

V4
Vs
VG

V1
Va

Vg

V1 o

3.3. Técnica de Isolamento
Os isolamentos foram

feitos mediante a cultu-

ra do tecido vascular dos caules de plantas com sintomas
murcha, desinfectados exteriormente por

flambagem.

pedaços de tecido vascular foram desinfectados

em

de

Pequenos
álcool

a

50%, sublimado corrosivo 1:1000 e água esterilizada e transfe
ridos para placas de Petri com BDA (Extrato de batatas, 200 g,
Glucose, 20 g; Agar, 20 g; Agua, 1000 mi) .mais 200 ppm de sul
fato de estreptomicina.

As placas foram incubadas a

24-26 ° C

e as colônias obtidas foram repicadas para tubos com BDA
clinado.

in
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3.4. Preparo do Inõculo de V. albo-a��um
Os isolados foram cultivados em Eilenmeyer
250 ml contendo 40 ml de meio d e BOA.

Cerca de 2 ml

de

de
uma

suspensao de conídios foram vertidas para cada frasco. Em seguida, os frascos foram incubados

por

4 a 5 dias a

24 ° c.

No preparo das suspensõ es conidiais,foram adi
cionados 20 mi de água destilada esterilizada às culturas e o
Erlenmeyer então agitado para desalojar os conídios dos coni
dióforos.
Naqueles experimentos onde se precisava de uma
maior quantidade de ·esporos,uti lizou-se o milhopipoca-âgua como meio de cultura.

Uma vez que a esporulação do fungo ocor-

re na superfície do meio, a superfície de esporulação no grão
de milho i muito maior do que n os meios convenc�onais, produ
zindo, portanto,

quantidades

maiores de inócu1o.

O milho pipoca

foi

colocado

em

frascos

de

SOO ml ati 2/3 da capacidade,juntando-se, em seguida,â gua des
tilada ati a altura do nível do milho. Os frascos foram este�
ril_izados em autoclave por 30 minutos e 1,0 atmosfera de pre�.
são. Esporos do fungo foram suspensos em agua esterilizada
transferidos

pa·ra

os

frascos

contendo

o

meio

pipoca-água,

Os frascos foram mantidos em condições

um período de 12 a 15 dias antes da inoculação.

de

e

milho

ambientes por
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Após a filtração das

suspensoes conidiais,

a

concentração de conídios foi determinada em hemacitômetro ti
po Neubauer e· ajustados para 5 x 10 5 conídios/ml. Para o exp,!
rimento de proteção cruzada de V. albo-a��um,as concentrações
foram diferentes para cada tratamento.

3.5. Técnicas de Inoculação
3.5.l. Em função dos

experimentos,

foram empregadas

t'ris ticnicas de inoculação. Uti lizaram-se,na maioria dos en
saios,a ticnica da imersão das raízes de plantas numa suspen�
são conidial, antes do transplante das m�smas. Adotou�se o se
guinte procedimento:
a) Prepararam-se as mudas em sementeiras;
b) No momento da inoculação,as mudas foram re�
tirad�s do local de semeadura�lavando-se as
raízes em água corrente;
e) As raízes foram mergulhadas na suspensao de
confdios por dois minutos e as mudas tra�s
plantadas em caix�s plásticas (dimensões de
38 cm X 27 cm X 10 cm)
de patógeno.

em substrato isento

.43.

3.5-.2. Para os experimentds de Herança de Resistincia

e Controle Biológico utilizou-se solo artificialmente infesta
do, cujo procedimento adotado foi o seguinte:
a) Preparou-se o substrato constituido por uma
mistura 2: 1 de terra roxa e esterco curtido;
a

b) Esterilizou-se o substrato submetendo-o
°

pressão de 1,0 atmosfera (120 c),

durante

duas horas, e m autoclave;
c) O substrato, dividido sempre em quantidades
de 10 kg, foi colocado sobre uma superfície
de

limpa, verteu-se o volume estabelecido
inõculo;
d) O substrato inf�stado foi colocado em

can

teiros no interior da casa de vegetação,pr�
viamente pulverizado com benomyl e em vasos
de barro com capacidade de 5 kg,também
sinfestados

de

com solução 3: 1 ·de água e alve

jante comercial (solução a 5,2% de hipoclo
rito de sódio).
e) Mudas de berinjela da

cultivar

Campineira

com 20 � 25 dias de idade foram transplant�
das para os canteiros para comprovar
solo estava u niformemente infestado.

se

o

Após
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ter averiguado o ataque severo a essas pla�
tas, i que se procedeu o estudo so bre a he
rança da resistência a Ventic.illium.

3.6. Isolados de Tnic.hodenma sp. utilizados nos Ensaios de
Controle Biolõgico de V. albo-atnum
Foram testados,quanto à sua capacidade de con
trole biológico, 9 cepas de Tnic.hodenma sp. isolados do
método de diluição em série e plaqueamento e

4

solo

pelo

mutantes morfoló

gicos de T.túc.hodenma sp. obtidos atravis de radiação u 1tra- vio 1eta
(lâmpada tipo Mineral Light 2650 �); Além disso, utilizaram-se tam
bém 2 isolados de Tnic.hodenma sp.

(T 1 e T 3) e 2

Tnic.hodenma (T. lign.o'1..um e T. hamatum

espécies

de

fornecidos pela Dra. Rosa

Valdebenito, do Departamento d e Fitopatologia da ESALQ.
Os isolamentos foram feitos,retirando-se de ca
da amostra de solo 10 gramas deste, as quais eram

suspensas

em 90 ml de água destilada e esterilizada,contendo 1% de car =
boximetilcelulose.

Após agitação,faz iam -se as diluições

em

si rie, trabalhando-se com as concentrações de 10- 2,
De cada uma das diluições pipetava-se

uma

alíquota

de 1 ml, vertendo -a em placas de Petri contendo meio de

M ar

ti n (MAR T I N 11 1 9 5 O ) •
Três dias apos o plaqueamento,as colônias eram
contadas, os fungos identificados e repicados para placas

de

. 4 5.
Petri contendo BOA.
Os is9lados de Tn�chodenma, assim

identifica

dos, eram cultivados para obtenção de inõculo em meio de tor
ta de filtro Oliver. · O inõculo obtido neste meio foi prepar�
do em frascos de 500 ml os quais continham 3/4 de seu
ocupado por torta de filtro Oliver e 20 ml de caldo

volume
de

cana

estiril dilufdo em igua na proporção de 1:2 e infestado
4 x

10

7

esporos de Tn�chodenma.

A incubação se de�

no escuro.

com
º
a , 2a c

3.7. Critérios de Avaliação da Reação do Hospedeiro
A reaçao do hospedeiro foi avaliada:
3.7.l. Pelo fndice de sobr�vivência, baseado no
tério de ACOSTA et alii (1964) para a murcha
Tomateiro.

cri-

Bacteriana

O índice de sobrevivência (IS) expressa o

dp;

.numero

de dia s de sob revivê n cia das . p 1 antas inocu 1 adas com V. a.e. b o.._ a-·
�num, cuja fórmula é a seguinte:
IS =
onde:
n l = numero de plantas mortas na data t1 de avaliação;
t l = numero de dias a partir da inoculação até
a avaliação;
n

= numero de plantas antes da inoculação.
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3.7.2. Pela frequência de plantas infectadas,observa�
do-se os sintomas externo� (murcha) e internas (escurecimento
dos vasos), de acordo com a relaçio: número de plantas infecta
das/número de plantas inoculadas.
3.7.3. Por uma ·classif icação de escala de notas, segundo o critério recomendado por WELLMAN (1939)

e

modifica-

do por TOKESHI (1966) no estudo da murcha do tomateiro causaNa classi ficação utilizaram-se todos os sintomas visíveis, internos e

ex

ternos, causados por V. albo-a��urn,cujo critério _e. most�ad�
na

página seguinte, Figura la.

3.8. Procedimentos Estatisticos
Para fins de análise estatfstica os dados obti
dos em por cen tagem foram transformados

em

a rc

sen ✓ %/1 O O

;

d a

dos de notas em ✓x+ 1/2, dados em Índice de sobrevivência em

17,

de acordo com o procedimento preconizado

por

STEEL

e

TORRIE (1960).·
A comparação das médias dos tratamentos foi fei
ta pelo teste de Tukey, nos Experimentos 1, 11, IV, V,

VI

e

VI 11, segundo PIMENTEL GOMES (1973), pelo teste "t",comparan
do todos os tratamentos com o controle (LITTLE e HILLS,1972),
no Experimento IX e pelo teste de Dunnett,

onde os tratamen

tos do Experimento VII foram testados contra o controle(STEEL

.47.

Figura la - Critério de classificação das plantas
segundo o critério de WELLMAN (1939).
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. 40

= planta sadia;
= vasos coloridos,
= vasos coloridos
= vasos coloridos
= vasos coloridos
= vasos coloridos

69

80

100

no primeiro internõdio;
e uma folha amarela;
até a metade do caule;
até próximo ao ponteiro;
até o ponteiro e plantas mortas·.

SINTOMAS APRESENTADOS PELAS PLANTAS

O

Plantas sadias sem·sintomas externos ou internos observáveis no caule cortado
na altura do primeiro internódio.

20

Vasos coloridos na região do primeiro internódio sem outros sintomas visfveis.

40

Vasos coloridos até a altura da primeira folha, com pelo menos uma folha com
arr.a re lecimento.

60·

Vasos colorido;; até a metade do comprimento do caule, com duas ou mais folhas
com amarelecimento.

80

Vasos coloridos até próximo ao ponteiro; a maioria das folhas murchas, com ex
ceçao do ponteiro.

100

Plantas mortas, ou com vasos coloridos e folhas murchas até o ponteiro.
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e TORRIE, 1960).
Na análise genética da reaçao do hospedeiro ao
patógeno; relativo ao Experimento Ili, foi utilizado o
X2

,

teste

de acordo com SNEDECOR e COHRAN (1973).
A análise de variância entre e dentro de

gênies, referente ao Experfment o IV, foi efetuada de

pro
acordo

com STEEL e TORRIE (1960), e a esperança matemática do quadr�
do médio segundo VENCOVSKY (1978).

O mode 1 o da anã 1 ise com- as

respectivas esperanças dos quadrados médios está

apresentado

na Tabela 2.
Estimou-se o coeficiente de variaçio

genética

(C.V.g) entre progênies através da seguinte equaçao:
2

Ô'
p X 100
C.V.g = ________

onde:

a� =

Q'

2

- Q'

l

r

= Estimativa da variância

entre

progênies, ao nfvel d� parcelas;

X = Média de progênies.
O coeficiente de herdabilidade

foi

estimad�,

como sendo a relaçio entre a variân�ia genética e a variância
fenotípica, como segue:

ii

2

X

=

e

a2
õ-2

+

- 2.

ªe

.49.
onde:

ã!

= variância do erro entre parcelas;

r = número de repetições.
· Foi calculado ainda,um coeficiente

de

varia

çao dentro de progênies para se determinar as progênies

mais

adequadas para a seleçio.

den

Paia tanto,o quadrado

médio

tro d e p r ogêni es (QMd) foi obt ido i ndependenteme.nte,
das médias das estimativas individuais de parcelas,

através
pondera

das pelos graus de liberdade, ou seja:
•1E(gl) ..
1 J (QMd) I
•1I:(gl) 1

=

•1I:•( SQ d) 1
I:(gl) ..
I J
ij

sendo:
QM � quadrado médio dentro de cada parcela;
d
SQd = soma de quadrados dentro d� cada parcela;

gl = n�mero de graus de liberdade-dentro de ca�
da parcela.

.so.

Tabela 2 - Esperanças matemáticas dos quadrados médios da anã
1 ise de variância em blocos ao acaso, para a obten
ção da estimativa do coeficiente de variação gene
tica entre progênies F 10 de berinjela •
. Fonte de Variação
Blocos
Progênies
Erro

G. L.

Q.M.

E(Q.M.)

r-1
p-1

(r-l)(p-1)

cr 2 + r o 2
e
p
0

2

onde:
G.L. = graus de liberdade;
Q.M. = quadrado médio;
E(Q.M.) = esperança matemática dos quadrados medias;
r = numero de re�etiç5es;
p = numero de progênies;
Q1 = quadrado médio do erro entre parcelas;
Q2 = quadrado médio entre progênies, ao n,vel de p arcelas;
ª 2 = variância do erro entre parcelas;
e
ª 2 = variância genética entre progênies de
SaR.anu.m me.longe.na L • ., ao nível· de pare�
1 às.

3,9. EXPERIMENTO I -
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REAÇAO DE CULTIVARES DE BERINJELA A
Ventieillium albo-atnum REINKE
E
BERTH

O material utilizado neste experimento constou
de 14 cultivares e introduções de berinjela relacionadas

na

Tabela 5, testadas contra V. albo-atnum.
A semeadura foi feita

em

(38 X 27 X 10 cm) com solo esterilizado.

plásticas

caixas

O delineamento exp�

rimental foi o de blocos casualizados, com três repetições, e
cada parcela constou de duas 1 inhas em cada caixa com 10 pla�
tas.
A técnica de inoculação e a avaliação da reação do hospedeiro foram.feitas segundo os procedimentos

des

critos nos ítens 3.5.1. e 3.7. 1 ., respectivamente. As plantas
foram inoculadas aos 28 dias após a semeadura.

Após a inocu

lação as plantas foram deixadas em condições ótimas
recuperarem do transplante.

para

se

Durante a condução do experimen�

to efetuaram = se três adubações com solução nutritiva completa.

3,10. EXPERIMENTO II -

ORIGEM E REAÇAO DE RESISTÊNCIA DE PO
PULAÇOES SEGREGANTES DE BERINJELA

A Ventieillium albo-atnum
Originalmente foram cruzadas

as

cultivares

suscetíveis Florida Market e Campineira com a introdução

re-
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A geraçao F 1 foi retrocruzada para o progenl

sistente RV.-IV.

. gera

tor suscetível, obtendo-se o F1RC 1 e deste, as demais
ções, assim denominadas F2RC 1 ;
F 7 RC 1 ; F 8 RC 1

e

F 9 R"C1.

F 3 RC 1 ; F4RC1; FsRC1;

Foram_ avaliadas,.

FGRC1;

quanto a reaçao

de resistência a Ventieillium, as geraçoes de F 3 RC 1

a

F 9 RC 1

do cruzamento de Florida Market com RV-IV e as geraçoes F 3 RC 1
à F 7 RC 1 do cruzamento de Campineira com RV-IV.
Dentro de cada uma destas gerações foram sele
cionadas,para resistência a V. albo-atnum, progênies de plan
tas individuais.
planta e de frut�.

Praticou-se seleção para caracterfsti�a

de

As proginies de cada geração foram mistu

radas em ig uais proporções para constituir a população correspondente.
O esquema a seguir, mostra, resumidament
. e, o pro
cesso seguido para obtenção das populações segregantes de

S.

melongena L. testadas para resistência a V. albo-atnurn.
Fez-se um experimento em blocos

casualizados

com 3 repetições, alim do controle não inocul·ado, sendo
cada parcela foi composta por uma das 12 gerações.
ram-se 20 plantas por repetição.

O experimentd

que

Utiliza

foi

montado

em caixas de madeira com dimensões 36 X 52 cm.
A inoculação das plantas, em 02/08/83, ou seja,
20 dias apos a semeadura e a avaliação, 36 dias após a inocu
lação, foram as mesmas descritas para o Experimento 1.
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Florida Market X RV-IV
�

Campineira X RV-IV

+

F1 X F. Marl<et

F1 X Campineira

+

+·

F 1RC1

F1RC1

-}

+

F2 RC 1

F2RC1

+

+

F3RC1

F3RC1·

+

+

F4 RC1

F4RC1

+

+

FsRC1

.FsRC1

,}

+

FsRC1

FsRC 1

,}

+

F1RC1

F1RC1

+

FaRC1

+

F9RC1
A introduçio RV-iV,assim como as introduç5es
RV-1, RV-11 e RV-111, mencionadas mais adiante, provenientes
da Estação Experimental de Vineland nó Canadá, foram cedidas
gentilmente pelo Dr. E. Tigchelaar, da Universidade de Purdue.

3,11, EXPERIMENTO III -
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DETERMINA,AO DO MODO DE HERAN�A DA
RESISTÊNCIA A V. albo-atnum EM GE
RA,OES SEGREGANTES DE BERINJELA

A cultivar Florida Market, suscetível a V. albo-atnum, foi cruzada com a introdução resistente RV-1

e

a

cultivar Campineira, tambim suscetível, foi cruzada com as in
troduções, RV-1, RV-11 e RV-IV.

As gerações F 1, F 2 e

retro-

cruzamento para o progenitor suscetível provenientes,dos cruforam

zamentos dessas introduções com a cultivar Campineira

avaliadas qualitativament� no estidio juvenil da cultura,
acordo com o procedimento descrito no ítem 3.7.2.

A

de inoculação foi a mesma descrita nos experimentos
res.

de

ticnica
anterio

As plantas foram inoculadas aos 30 dias após a

semeadu

ra.
Como padrões referenciais de reaçao de
tência e suscetibilidade a V. albo-atnum foram
respectivos progenitores.

resis

utilizados os

As plantas classificadas como

re

sistentes não mostraram sintomas visíveis da doença. Todas as
plantas mostrando sintomas foram classificadas como

suscetí

veis.
As geraçoes segregahtes dos cruzamentos
F. Market X RV-1 e Campineira X RV .. I

(Esta geraçao

foi

entre
usa-

da para averiguação dos resu-Jtados obtidos no ensaio anteriorl

. 55.

foram avaliados em solo artificialmente infestado com o pató
geno em canteiros localizados no interior da casa

de

veget�

çao.
A semeadura foi feita em solo esterilizado

e

as plântulas foram repicadas para vasos plásticos de 10 cm de
diâmetro e,quando as plantas tinham 45 dias de idade, as mes
mas foram transpl�ntadas para os canteiros. A

avaliação

da

severidade da doença,por ocasião do florescim�nto das plantas,
foi feita quantitativamente, baseando-se numa escala de clas
sificação por notas (item 3.7.3.).

3,12, EXPERIMENTO IV -

REA�AO DE 13 PROGÊNIES F 1 0 RC1 DE
BERINJELA A V. albo-at�um

Neste ensaio foram utilizadas 13 progênies F 10 ,
obtidas de plantas individuais selecionadas para
à murcha de Ve�tieillium.

resistincia

Tais progênies são resultantes

do

cruzamento entre a cultivar suscetí vel Florida Market e a linhagem resistente denominada RV-IV.

O-hí brido F 1 foi

retro-

cruzado para o progenitor suscetível e as demais gerações

se

gregantes foram multiplicadas no campo do Departamento de Ge
n�tica da ESALQ, onde foi feita seleção para
de fruto e de planta.

ca�acterfsticas

Somente a� plantas resistentes das ge-

rações F9 e F 10 foram autofecundadas,depois de terem sido pr�
viamente inoculadas e selecionadas.

. 56.
As plantas das 13 progênies foram

inoculadas

com 20.dias de idade empregando-se a técni�a de imersão

das

rafzes na concentração �e in6culo (5 X 10 5 confdios/ml). A a�
valiação dos sintomas foi feita empregando-se a mesma

metodo

logia descrita em 3.7.3.
O delineamento experimental foi em

bloco�

ao

acaso com3 repetições,sendo que o nGmero de plantas por pare�
la variou de 14 a 25.

3,13, EXPERIMENTO V -

PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE Venti
eillium albo-atnum EM BERINJELA

A variação na patogenicidade de 10 isolados de
V. albo-atnum (descritos na Tabela· 1, de Material e Métodos),
sobre as variedades Florida Market e Campineira,

a

linhagem

RV-lV e o híbrido F 100 (Florid a Market X Campi�eira) foi estu
dada no período de 26 de outubro de 1983 a 17 de dezembro

de

1983 em condições de casa de vegetação.
O delineamento experimental foi parcelas sub�dl
vididas, com 3 repetições, além de testemunhas não inoculadas.
A parcela constou de isolados e a sub-parcela

de cultivares.·

Utilizaram-se 15 plantas por repetição.
A semeadura foi feita em caixas

de

plástico

com dimensões de 38 cm de comprimento, 27 cm de largura

por

10 cm de altura e a inoculação através da imersão das

.57.

ra1zes

na suspensão conidial, ·a qual foi de 5 X 10 5 confdios/ml para
cada isolado.

Após a inp.culação as plantas foram deixadas em

condições ótimas para recuperar -se do transplante.
A avaliação.da reação do hospedeiro e patogen!
cidade foi baseada no critério de índice

de

sobrevivência,

efetuando-se avaliações de plantas mortas em intervalos de

5

dias a partir do 10� dia após a inoculação, tota-lizando um p�
rfodo de 35 dias.

3,14, EXPERIMENTO VI -

PROTE�AO CRUZADA DE Ven�l�llllum al
bo-a�num EM BERINJELA

A variação nb grau de patogenicidade, comprov�
do no Experimento V, revelou ser o isolado V 5 mais patogênico
e V 10 de baixa patogenicidade,quando mudas de berinjela

das

cultivares Florida Market, C ampineira; a introdução RV-1

e o

hfbrido-F 100 foram inoculadas pel_o método da im�rsão das

ra1

zes.

Assim,procurou-se neste experimento estudar a

eia de um isolado sobre o outro no desenvolvimento da

influên
murcha

em plantas de berinjela, cultivar Florida Market.
Fez-se o ensaio em bl.ocos casualizados

com

6

repetições, além da testemunha não _inoculada. Cada bloco cons
tou de 6 caixas contendo os sete tratamentos descritos na Tabela 3. Utilizaram-se 15 plantas por parcela.

• 5 8.
Tabela 3 - Concentrações de inóculo dos dois isolados de V.
albo-a.tJr.um.
Concentração de confdios por ml

Tratamentos

Isolado V 5 (mais
patogênico)

o

Controle
T1
T2
T3
Ti+
Ts
T6

2 X 1

o

Isolado V 10 (menos
patogênico)

o
o

o6

2 X 1o6
2 X 1o7
2 X 1 o6

2 X 1o6
2 X 1o6
2

1
2

T1

X
X
X

o6
1o6
1o5

2

1

X

2 X
2 X

o5
1 o6
1o7
1

A inoculação foi ef�tuada 25 dias
meadura, utilizando-se 60 ml de suspensão

apos

conidial

a se

para

os

isolados individuais. Na mistura, utilizaram-se 30 m1 de sus�
pensão de cada isolado.

A

ticnica de

inoculação

ção foram aquelas descritas nos ítens 3.5.1.
pectivamente.

A

avalia

e 3.7.3.,

avaliação ocorreu 28 dias após

3,15, EXPERIMENTO VII -

e

a

res�

inoculação.
I

ESTUDOS DE. CONTROLE BIOLOGICO DE
V. albo-a.tJr.um EM BERINJELA COM TJr.i�·
e. ho d e.Jr.ma s p •

3,15,1,

TESTES DE ANTAGONISMO "in vitPo" -

selecionar um isolado adequado de TJr.ic.hodeJr.ma sp.

A

fim

foram

de
tes

.59.
tados 11 isolados, isolados da rizosfera de berinjela,

4 mu

tantes e 2 espé cies d e TJc.)_ e. hod e.Jtma. para verificação de antagonismo ou hiperparasitismo a V. a.lbo-a.tJc.urn em .placas
tri contendo BDA.

de Pe

V. a.lba-a.tJc.um e TJc.ic.hode.Jc.ma. foram

dos simultaneamente 7 usando, para tanto, discos

de

coloca
micélio,

sendo cada qual depositado num ponto oposto da placa e a cer
ca de dois centímetros de seu� bordos,conforme JOHNSON et aZii
(1959).

Cada tratamento foi repetido

4

vezes. As placas

ram deixadas no escuro a temper atura ambiente e
vações foram feitas 12 dias depois

obser-

do plaqueamento.

3,15,2, CONTROLE BIOLÓGICO DE

�OES DE CASA DE VEGETA�ÃO -

as

fo-

V. a.lbo-a.t1tum EM CONDI

Aqueles fungos selecionados no

borat6rio,pro viveis ini�idores de Ve.Jc.t,lc.llllum, foram

1�

testa

dos em condições de casa de vegetação. Para tanto, fizeram-se
dois ensaios,uti1izando dois mitodos de inoculação do pat5ge
no�

Os fungos utilizados no primeiro ensaio foram TJc.ic.hode.Jc.

ma. lignoJc.am, T. ha.rna.tum, TJc.ic.hode.Jtrna.
sp.

(Ti), TJc.-lc.hode.Jtma sp.

sp.

(M 1 ),

TJc.ic.hode.nm�

(T3) e Tn-lc.hode.Jc.ma (Ts).

O primei.ro ensaio foi feito em caixas de plis
tico, onde ·foram colocadas tris camadas de substrato.

A pri

meira foi constituída de areia+ torta de filtro 01 i ver préDc�
1oni zada com TJc.ic.hode.Jc.ma, na re1 ação 1: 2;

a· segunda

lo+ torta de filtro Oli ver e,por Ültimo,areia novamente.

de so
Dois

frascos de 500 ml contendo torta de filtro colonizada com TJc.,i.,

.60.
c.hodenma foram usados em cada caixa, onde cada uma foi umede
cida com 200 ml de melaço a 2%.

A inoculação do Ventlc.llllum,

um dia apôs o preparo do substrato, foi feita

de

o Ttem 3.5.1., utilizando-se mudas de berinjela

acordo
cv.

com

Florida

Mark et com 22 dias de idade, desenvolvidas em solo esteriliza
do.
O del i_neamento experimental foi

inteiramente

casualizado com 4 repetiç6es,a1�m do controle não

inoculado

com Ventlc.llllum e dos tratamentos que receberam somente Tnl
c.hodenma.

Utilizaram-se 25 plantas por parcela (caixa).
A avaliação da reação do hospedeiro, feita

dias apos a inoculação, foi a porcentagem de plantas

35

doentes,

de acordo com o ítem 3,7.2.
O segundo ensaio foi feito em vasos

de

barro

com capacidade para 5 kg de solo,mudando-se a ticnica de ino
culação do patõgeno,que foi a in festação do solo, conforme ítem
3.5.2.
Utilizaram-se para este ensaio aqueles

fungos

que melhores resultados proporcionaram no ensaio anteri�r, os
quais foram Tnlc.hodenma ha.ma:t.um, Tnlc.hodenma sp. (T 3 ) e

Tll.l-·

c.hodenma llgnoll.um.
A semeadura da berinjela cv. Florida M�rket foi
feita em caixas plásticas, e as mudas com 12 dias
foram transplantadas para vasos de polietileno de

de

7

idade

cm de diã

. 61.
metro,cohtendo solo esterilizado.

Quando as mudas

atingiram

aproximadamente 15 cm de altura (30 dias após a seme�dura) ,as
plantas foram transferidas para os vasos de barro contendo so
lo infestado com Vefl.�ieillium.

à infestação do solo com os três isolados

te,procedeu-se
Tfl.íehodefl.ma.

Um dia anterior ao transplan-

De cada vaso foi retirado cerca de 1/3

de

de solo

para que se pudesse infestar uniformemente a- região das
zes com os fungos antagônicos.

Ass im, cada vaso recebeu 3 O0m 1

de torta de filtro 01 iver colonizado por Tfl.iehodefl.ma e 100 ml
de melaço a 2% foi utilizado para irrigar cada vaso.

Logo a-

pos completou-se o volume do vaso com o solo restante.
O delineamento experimen-tal
casualizado com

foi

inteiramente

4 repetições, além do controle nao

inoculado

com o patógeno e dos tratamentos que receberam somente Tfl.ieho
defl.ma. Utilizaram-se 16 plantas por parcela,sendo

4

plantas

em cada vaso.
A avaliação da reaçao do hospedeiro foi a por�
centagem de plantas doentes, de acordo com o ítem 3.].2.

Efe

tuaram-se aval lações de plantas infectadas a partir do 10� dia
da inoculação, em intervalos de

7 dias,totalizando um período

de 38 dias.

3,15,3, CONTROLE BIOLÓGICO DE

{;:ÕES DE CAMPO -

V. albo -a�fl.um

EM

CONDI

Foram utilizados os fungos antagônicosT.Ugno-

.62.
JLum e TJLic.hade.JLma. s p.

(T 3).

Por motivo de nao haver

inóculo

suficiente de T. he.ma.tum este fungo nao foi usado neste

en-

saio.
A metodologia utilizada foi semelhante a

des

crita no ensaio anterior,mudando-se somente a técnica de inoculação de Ve.JLtic.illium.

Mudas de berinjela cv. Florida Market

desenvolvidas em vasos de polietileno (10 cm de diâmetro),

con

tendo solo esterilizado, com 32 dias de idade, foram transpla_!!
tadas para o campo .

Em cada cova eram adicionados

torta de filtro 01 iver colonizada por TJLic.hade.JLma
da com melaço a 2%.

100 ml de
e

irriga-

O espaçamento uti 1 i zado foi de 1,30 X 40 cm.

Sete dias após o transplante, e fetuou-se a inoculação de Ve!L
tic.illiu.m a uma concentração de inóculo de 5 X 10 5 conídios/ml.
Cada cova no campo foi lnfestada artificialmente pela
de 4 0 ml da suspensão.

O inóculo foi incorporado ao

adição
solo

a

uma profundidade de 10 cm .
O delineamento experimental

foi.

inteiramente

casualizado com 6 repetições, além do controle não inoculado.
Utilizaram-se 10 plantas por parcela.
A avaliação da reação do hospedeiro foi a por�
centagem de plantas doentes, de acordo com o item 3 .7.2. Efe�
de plantas· doentes com intervalos

de

7

dias a partir do 14� dia após a inoculação,totalizando um período de 49 dias.

As irrigações,por infiltração e capinas fo-

. 6 3.
ram realizada� sempre que necessirias.

Foram

realizadas

aplicações de inseticidas para prevenção ao ataque de

2

acaro.

Foi realizada uma adubação nitrogenada, em cobertura,com uiiia,
30 dias após o transplante.

3,16, EXPERIMENTO

VIII - INFLU�NCIA DE MICORRIZAS

LO-ARBUSCULARES SOBRE A MURCHA DE

Ve4tieillium

VESICU-

EM BERINJELA

No experimento, conduzido em vasos

de

polie-

tileno (10 cm de diimetro) por um perfodo de 70 dias,

foram

estud-ados os e f eitos de quatro e spi c ie s de fun gos micor r T zicos
na incidência da murcha de

Ve�tieillium em berinjela. As se

guintes espi cies de fungos formadores de micorrizas foram em
pregadas: G-lomu.6 leptot..lehum Schen·ck e Smith, Glomu.6 mae�oea.4
pum Tul e Tui, Giga.6po4a hete�ogama (Nicol. e Gerd.)
Trappe e Giga.6po4a ma�ga4ita Becker e Hall.

Gerd

e

A primeira . esp�

cie foi isolada d�- solo de.Piracicaba, SP. e as demais

foram

introduzidas da Estação Experimental de Rothamsted, lnglaterra.
O solo empregado foi terra roxa
rie Luiz de Queiroz.

estruturada -se

A ·anilise qufmica deste solo foi reali

zada pelo Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes
ESALQ/USP, e i apresentada na Tabela

4.

da

. 64.
Tabela 4 - Análise química do solo - Terra Roxa E struturada,s�
rie "Luiz dé Queiroz".
pH

C%

6,8

2,49

+

++

++

+

------------------------------------------P0; 3

K

Ca

Mg

A1+3

H

E m mi1iequivalentes/100 g de terrá

O ,11 7

0,42

12,00

1, 96

0,08

1,5 2

Sementes de berinjela cv. F. Market foram
tas a g�r minar em solo esteri1i zado.

pos

Aos 20 dias apôs a se

meadura,procedeu-se ao transp.lante para os vasos e, consequen
temente a inoculação dos fungos micorrízicos.

O inõculo,obtl

do pela multiplicação de esporos do fungo em milho (vasos-e!_
toque) constou não somente de esporos (aproximadamente 300 e�
poros/100 ml de solo),como também pedaços
das e micélio. Emprega-ram-· se 10 m l do solo

de raízes infecta
contendo o

inóculo.

O tratamento não inoculado recebeu solo isento de fungos

mi

corrJzicos,o qual vinha sendo cultivado com milho,para adiei�
nar na rizosfera das plantas uma população de

microrganismos

semelhantes à introduzida nos demais tratamentos com os
culos.

O inóculo foi colocado no solo, no fundo dos

cios onde foram feitos os transplantes.

inó

orifí-

Cada vaso recebeu �o

mente uma planta.
A i nocu1ação do patógeno, 15 dias apos o trans
p1ante, com uma suspensão de 5 X 10 5 esporos/ml,foi feita in-

.65.
traduzindo-se 5 ml da suspensao de inóculo na região.das raízes.
O delineamento experimental foi inteiramente ca
sualizado,com 3 repetições e cada parcela foi constituída

por

Como controle,procedeu-se à inoculação das

4 es-

16 plantas.

pécies de fungos micorrízicos,com a finalidade

de

verificar

a eficiência destes fungos, bem como estabelecer as

relações

de especificidade fungo-planta, eventualmente existentes.
-Durante o período de condução

do

experimento

foi feita uma adubaçio com solução nutritiva completa
pulverização com inseticida mais acaricida para

e

controle

uma
de

pulgão e acaro.
A severidade da do�nça, 38 dias apos a inocula
ção de Ve�tieiiiium, foi determinada pela avaliação dos sinto
mas externos e internos, de acordo com o ítem 3.7.2.

Na mes

ma ocasiio procedeu-se a medida da altura das plantas e
em seguida,ao corte das mesmas.

logo

A parte airea foi pesada,e o

sistema radicular, após lavagem em água corrente, foi

pesado.

As raízes foram preservadas em AFA (álcoo1-formol-ãcido acéti
co) •
ir ,
:J' .LO' .l,
7

DETERM INA{;AO DA ·INFEC{;AO MICORRIZICA EM RAIZ--Par.a

quantificação da infecção micorrízica,uti lizou-se

o

mitodo

de coloração de raiz,descrito por PHILLIPS e HAYMAN (1970),s�

. 66.
guido da determinação da porcentagem de infecção pelo
descrito por GIOVANETTf e MO�SE

e HAYMAN,

3,16,1.1.

1970) -

(1980).

MÉTODO DE COLORAÇAO DE RAIZ

Coletou-se u ma amostra da raiz

com KOH 10% durante 4 horas.

(PHILLIPS

que

acondicionada em AFA, lavou-se com água corrente e
gem com água corrente.

método

e�tava

cobriu-se

Em seguida,procedeu-se à

lava-

A raiz foi acidificada com HCl

por 10 minutos e lavada com agua.

O, 1

Logo depois,procedeu-se

N

a

coloração com lactofenol mais trypan-blue 1% por 12 horas,subs
tituindo, apos este período, o lactofenol colorido por lacto
fenol incolor.

3,16,1,21

FECÇAO OAS RAIZES

DETERMINAÇÃO DA PORCENTAGEM DE IN-

(GIOVANETTI E MOSSE,

1980) -

Da raiz colori

da, pesou-se 0,5 g que foi cortada em pedações e estes·

espa

lhados uniformemente sobre uma placa de Petri ,a qual tinha

um

fundo marcado com linhas paralelas transversais,formando
quadriculado cujos quadros mediam 0,5 polegadas.
consistiu

em

A

contar sob microsc6pio esteresc6pio

o

técnica
o

nume-

ro de intersecções dos pedaços de raiz com as linhas horizon
tais ou verticais (n�ma s6 direção) .do quadriculado, que
nham ou não, naquele ponto, a presença de estruturas

ti-

fungi-

cas que fossem características dos fungos micorrízicos. Poste

. 6 7.
riormente, .para o cálculo da porcentagem de raízes infectadas,
utilizou-se a seguinte fórmula:

% de ra1zes infectadas

N? de pontos de intersecção
= com presença de micorriza

3,17, EXPERIMENTO IX -

N? total de -pontos de
tersecção contados

in

X 100

EFEITO DE REGULADORES DE CRESCIMENTO
SOBRE A MURCHA DE BERINJELA CAUSADA
POR V. albo-atnum

Para testar as atividades biológicas de
reguladores de crescimento contra V. albo-atnum

cinco

em berinjela

foi montado um experimento em condições de casa de vegetação
no período de 19/02/84 a 02/05/84 •.

A semeadura

da berinjela

cultivar Florida Market foi feita em caix as de pl ástico

con

tendo solo autoclavado efetuandb-se o trans plante 16 dias

a

pos, para vaso de polietileno com 10 cm de diâmetro.
Além do tratamento controle a�licou-se

clore

to de (2-cloroeti 1) trimetilamônio (CCC) nas concentrações de
5 e 10 ppm; ácido succínico-2,2-dimetilhidrazida, 5 e 10 g/1; a
cido giber é lico (GA) 50 e 100 ppm; ácido indolbutírico
250 e 500 p pm e ácido 2,4-diclorofenoxiacético

•(AIB)

(2,4- D) 5 e lO ppm.

Foram feitas 2 pulverizações dos reguladores em intervalo

de

48 horas,sendo a primeira em 16/03/84, ou seja, dez dias após
o transplante,quando as plantas estavam bem vigorosas.

As a-

. 6 8.
plicações foram realizados até que as folhas estivessem
pletamente molhadas.

com-

Quatro dias após a segunda aplicação pr�

cedeu-se a inoculação de Ven�ieillium, isolado V 6

,

numa

centração de 5 X 10 5 confdios/ml,através da imersão
zes na suspensao conidial.

con

das ra1-

As plantas foram arrancadas

com

cuidado dos vasos,suas raízes l avadas, deixadas mergulhadas no
inóculo por 1 minuto e logo depois replantadas nos mesmos vasos.
ao

O delineamento experimental foi em blocos
acaso com 3· repetições, tendo-se mantido uma planta
e 6 plantas por repetição.

pbr vaso

Procedeu-se a comparação

de

me-

dias pelo teste "t" �o nível de�% de probabilidade.
O critério de avali�ção da reação do hospedei
ro ao patógeno foi a porcentagem de plantas infectadas
chas e/ou com descoloração vascular),segundo critério
do no ítem 3,7.2.
tomadas: Y

1

(mur
adotaforam

Antes de se proceder tal avaliação

= medidas do comprimento da parte aérea em cm (do

colo da planta até a inserção da última folha) e Jogo após
avaliação da doença, foram feitas as seguintes

a

observações:

Y 2 = peso fresco da parte aérea em g e Y 3 = peso fresco do sis
tema radicular em g. As avaliações foram feitas 35 dias
a inoculação j quando o controle só com Ven�Icillium
tou quase que 90% de plantas infectadas.

apos

apresen =

.69.

4. RESULTADOS E DISCUSSAO
4.1, EXPERIMENTO I -

REA�AO DE CULTIVARES DE BERINJELA A
V. afbo-a��um REINKE E BERTH,

Os resultados deste experimento e

respectivas

médias constam da Tabela 5 e a análise de variância

detectou

pelo menos um contraste significativo entre cultivares, ao n1
v�l de 1% de probabilidade (Tabela 1 do Apêndice).
As cultivares de· berinjela apresentaram um ín
dice de sobrevivência variando de 27, 17 dias, como na introdu
ção RV-1, até 10,50 dias como ·na cultivar Embu.

As cultivares

Campineira e Florida Market e seu híbrido F 100 ,amplamente cul
tivados pelos olericult6res,mostraram-se suscetíveis ao pat6g!
no.

As introduções canadenses apresentaram altos

resistência�

níveis

de

Não foi verificada imunidade em nenhum material

avaiiado, e sim níveis de resistência, onde esta,expressa por
Índice de sobrevivência , ocorreu de uma maneira contínua,des
de uma reação de suscetibilidade até altos níveis

de

resis-

Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Peto Seed
Japão
Popu1a_ção Loca1
População Local
População Local
Harris Seed
Asgrow
U, S. A.
lnst. Genética-ESALQ
lslapak

Origem ou População

26,00
26,00
24,50
23,00
22,50
18, O O
15,50
20,50
18,00.
16,00
14,50
11,5 O
13,60
l4,5 O

30,00
21, O O
24,00
2 1 , 5O
l 6, O O
1 6,o o
17,50
14,00
13,00
13,50
1 3, O O
12,-00
1 O,5 O
8,00

11
111

25,50
25,00
23,50
25,00
l9, O O
20,50
l7, O O
1l, O O
1 3, 5 O
14, O O
1 3,5 O
l2, O O
l1, O O
9,00

Repetições

1n-

pro

27,17a
24,00ab
24,00ab
23,17abc
19,17 bc
18,17 bc
16,67 cd
15,17 cde
14,83 cde
14,50 cde
13,67 cde
11,83
de
11,50
de
10,50
e

Média

M é d i as s ei guidas da mes ma 1etra não dife rem ent re si pe1o test e de T u.ke y a 5 % de
babi 1 idade.

Embu

F100

Imperial
Suzuki
Campineira Mogi
Campineira. (B-2)
Campineira Piracicaba
F1 465 C]assic
Gator
Florida Market

RV-11

RV-IV

. RV-111

RV-1

Cultivares

fndice de sobrevivência

Tabela 5 - Reação de cultivares de berinjela a Ve�t�e�llium albo-at�um expressa em
dice de sobrevivência. Piracicaba, SP., 1984. Dados não transformados.
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tência.

Segundo VAN DER PLANK (1968), imunidade

e

completa

e absoluta, enquanto resistênci·a é parcial e relativa.
Dos materiais avaliados, o híbrido F1oo

e

mais cultivado comercialmente no Brasil,devido as suas
lentes características agronômicas.

o

exce-

No entanto, padece de re

sistência à murcha causada por Ve�tlcllllum.

Por

se

·tratar

a hera n ça d o caráter, de u m ge n.e recessivo (E xperi mento 1 1 1 ), n�
cessário se faz que s�ja introduzido este caráter em ambos os
progenitores.
xibir maior·

Cabe ressaltar que o híbrido F1oo, além de e
vigor, apresenta uma homeostase genética, ou se

ja, e capaz de manter uma melhor produtividade em relação

as

variedades não híbridas,quando em condições adversas de culti
vo.

Segundo LERNER (1954) , a homeostase refere-se à proprie

dade dos organismos em se ajustarem às condições variáveis de
ambiente, ou ao mecanismo de auto-regulação dos organismos

que

permite estabilizar-se em ambientes internos e externos

flu-

tuantes.

Os organismos híbridos apresentam uma maior homeos-

tase que os indivíduos endocruzados porque ,nos primeiros, deve
ocorrer maior heterozigosidade dos alelos controladores de cami
nhos alternativos de síntese (BREWBAKER, 1964).

Pelo exposto,

infere-se que o híbrido F1oo pode ser cultivado satisfatoria
mente nas epocas mais frias e s uste�tar uma certa produção.
nessa fase que a murcha tem maior importância,

�

justificando,

assim , o trabalho de melhoramento para incorporar resistência
neste material.

4,2, EXPERIMENTO II -

• 7 2.

REAÇAO DE POPULAÇOES SEGREGANTES DE
BERINJELA A V. albo-at�um

A análise de variância da reaçao de

resistên

cia a V. albo-at�um em 12 populações segregantes de berinjela
provenientes do retroc·ruzamento (F 1

X

F.

Market e (F 1 :Campineira X RV-IV ) X Campineira apresentada

na

:

F. Market X RV-IV)

Tabela 2 do Apêndice, detectou pelo menos um contraste signi
ficativo entre as populações, ao nível de 5% de prnbabi 1tdade.
O teste de médias (Tabela 6) realizado pelo tes
te de Tukey,ao nível de 5% de probabilidade,mostrou que as p�
pulações F 3 RC 1

(F. Market X RV-IV) e F 3 RC 1 (Campineira X RV-IV)

apresentaram índices inferiores de resistência,quando avalia
das periodicamente através do fndi�e de sobrevivêntia. As po
pulações de berinjela apresentaram um Índice de sobrevivência
variando de 12,90 dias como na p
· opulação F 9 RC i (F. Market X RV-IV)
até 4,52 dias como na população F 3 RC 1

(F. Market X RV-IV).

As populaçõ�s que se sobressafram por apresen
tar níveis mais altos de resistências devem ser

consideradas

em programas de melhoramento, extraindo, dessas

populações,

progênies de plantas individuais.

Essas progênies

liadas,procedendo-se, então, seleção entre e dentro

sao · avadas mes

mas,para em seguida serem intercruzadas aquelas com níveis sa
tisfat6rios de resistência.

A seleção continua, mas moderada

com frequente recombinação permite seleção simultânea para ou

� 73 •

Tabela 6 - Reação de populações segregantes de berinjela ex
pressa em índice de sobrevivência a V. albo�at�um.
Piracicaba, SP., 1984. Dados não transformados.
P o p u

1

a ç o e s

Nível médio de resistênciail
(expresso em dias de
sobrevivência)

F9RC1 ( F. Market X RV-IV)

12,90a

F5RC1 ( F. Market X RV-IV)

12,48a

FsRC1 ( F. Market X RV-IV)

12,02a

F4RC1 ( F. Market X RV-IV)

10,96a

FsRC1 (Campineira X RV-IV)

10,78a

FaRC1 ( F. Market X RV-IV)

10,lOab

. F 4 RC1 (Campineira X RV-IV)

10,09ab

F1RC1 (Campineira X RV.:. 1 V)

9,90ab

F 6 RC l (Campineira X RV- 1 V)

9,43ab

(Campineira X RV-IV)

8,45ab

F3RC1

F3RC1 ( F. Market X RV- 1 V)

4,52 b

. �1 /M-d'
e ,a de 4 repetaçoes.
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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tros caracteres.

Provavelmente, nas geraçoes mais avançadas,

os caracteres de plant� e de fruto tipo Florida Market e Cam
pineira já estejam fixádos. A.geração F 9'RC 1 (F. Market X RV-IV),
além de apresentar um nível mais elevado de resistência� apr�
senta características olerícolas

quase definidas,segregando a

penas para características de fru�o.
Apesar das geraçoes proveniente do

cruzamento·

entre F. Market X RV-IV, côm exceção da geração ·F 3 RC 1 ,nã6 te
rem diferido estatisticamente entre si, sugere-se

iniciar

a

seleção para resistência a V. a.tbo-a.tJz.um naquelas gerações mais
avançadas,devido aos motivos já assinalados. O Experimento IV
de�te trabalho objetivou estudar a variabilidade de
nies de berinjela obtidas de-plantas individuais
F1 o

Re

l

(

F

o

da

13 progê
geraçao

Mar ket X RV � 1V) •

4,3, EXPERIMENTO III -

DETERMINA�AO DO MODO DE HERAN�A DA
RESISTÊNCIA A V. albo-a.tJz.um EM GE
RAÇOES SEGREGANTES DE BERINJELA

As reaçoes dos tipos resistente

e suscetível

foram bastante distintas nas plantas dos diferentes materiais
avaliados.

Durante tis testes, �s cultivares tampineira e Fio

rida Market comportaram-se como altamente suscetíveis

e

introduções resistentes RV-1, R V-11 e RV-IV mostraram

as ve-

as

. 7 5.
zes�uma pequena porcentagem de plantas com sintomas.
Os resultados obtidos na avaliação da resistên
eia a V . a l bo-a.t)[um, nas ·gerações F 1, F 2 e retrocruzamentos re-.
sultantes do cruzamento entre a cultivar Campineira e as li;_
nhagens RV-1, RV-11 e RV-IV constam da Tabela 7,

e

aqueles

obtidos para as gerações F1 e F2 dos cruzamentos entre

Flori

da Market X RV-1 e Campineira X RV-1, das Tabelas 8 e 9. A g�
ração F 2 do cruzamento entre Florida Market X RV-1 foi avalia
da para reação de resistência e suscetibilidade em'solo

arti

ficialmente infestado, em canteiros situados no interior

da

casa de vegetação,assim como a geração F 2 de Campineira X RV-1,
para averiguação dos resultados obtidos com esta mesma

gera

ção no ensaio anterior,onde as plantas foram avaliadas no es
tádio juvenil.
Em todos os cruzamentos, as geraçoes F 1 e
trocruzamento do F1
tíveis.

re

para o progenitor suscetível foram susce

Isso indica que o gene para resistêncra a V. albo-a.,tJz.um

presente nas linhagens RV-1, RV-fl e RV�IV:seja sucessivo. Nas
geraçoes F 2 houve segregação de plantas resistentes e

susce

tíveis na razão de 1:3.
Foram consideradas resistentes as plantas
apresentaram ausência de sintomas até a ocasião em que

que

quase

100% das plantas do pai suscetível exibissem sintomas caract�
rísticos da doença.

N os ensaios realizados em solo artificial-

Campineira (CO)
RV- 1
COXRV- 1
COXRV - 1
(COXRV- 1) XCO.

p1
P2
F1
F2
F1RC1

02
27
04
62
06

Resistentes
28
03
54
162
54

Suscetfveis
30
30
58
224
60

Total

0,857

- x2
(a)

0,30 - 0,50

··p

l

Campineira (CO)
RV - 11
COXRV- 11
COXRV - 11
(COXRV- 11)XCO
60
03
52
79
53
55
04
56
190
53

57
08
21

O1
61
04
68
07

o

60
60
60
1O O
53

0,853

0,30-0,50

---·· ----

---- ----

-

56
65
60
258
60

(a)Proporçio esperada de plantas resistentes: suscetíveis 1 :3,

---· -�-

Campinei.ra
RV- 1V
COXRV-IV
CO X RV - 1V
(CO X RV - 1V)X CO

- --- � ----·

F2
F1RC1

F1

P1
P2

0,252

-

-- -- ----- -

----�
--

0,70 - 0,50

o
----------·-------------------------------------------�--------------------------------

P2
F1
F2
F1RC1

p

---------··--------------------------------------------------------------�-------------

Cultivar ou Cruzamento

Geração

Número de Plantas

Tabela 7 - Reação de resistência a V. albo-a�num em gerações F 1 , F 2 e retrocruzamentos
dos cruzamentos entre a cultivar Campineira e as introduções RV-1, RV-11 e
RV-IV. Piracicaba, SP., 1984.

Cultivar ou Cruzamento

Florida Market

RV-1

Florida Market X .RV-1

Florida Market X RV-1

Campineira

RV-1

Campineira X RV-1

Campineira X RV-1

Geração

pl

P2

F1

F2

P1

P2

F1

F2

04

02

31

-

-

16

-

82

-

-

-

47

12

-

07

-

36

26 108

-

-

-

-

04

80

08

-

-

-

-

.

- - ·-

19

.

60

40

20

N o t a s

43.

38

-

13

75

12

-

l6

100

· 123

50

20

20

299

48

19

20

Total de Plantas

Tabela 8 - Reação a V. albo-at!tum nas geraçoes F1 e F2 dos cruzamentos entre Florida
Market X RV-1 e Campineira X RV-1 , expressa numa escala de classificação
por notas. Piracicaba, s p. , 1984.

33

o
90

50

217

48

Suscetíveis(b)

123

50

299

48

Total

(a)Reação de resistência:
classes fenotípicas O e 20;
(b)Reação de suscetibilidade: classes. fenotípicas 40, 60, 80 e
(c)Proporção esperada de plantas resistentes: suscetíveis 1 3
: •

F2 (Campineira X RV-1)

(Campineira X RV-1)

82

F2(F. Market X RV-1)

F1

o

Resistentes(a)

Número de Plantas
------------------

F 1 ( F. Market X RV-1)

G e r a ç a o

foo;

0,2195

0.9376

x2
(c)

0,70 - 0,50

0,30 - 0,50

p

.......
c:o

Tabela 9 - Análise da segregação nas gerações F 2 (F. Market X RV-1 e Campineira X RV-1)
para reaçao de resistência e suscetibilidade a ·V, albo-at�um.
Piracicaba,
SP., 1984.
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mente infestado, as plantas foram avaliadas por ocasião do fio
rescimento das mesmas.
As reações das 1inhagens a um mesmo isolado de
V, albo-atnum evidenciaram que cada uma destas linhage�s

tem

uma mesma forma de manifestação da resistência e,portanto, p�
derão ser geneticamente semelhantes. A expresião de re�istêneia a V. albo-atnum da linhagem RV-1 foi superior

as demais

linhagens. Para finalidade de melhoramento, a linhagem RV-1 é
melhor progenitor do ponto de vista da resistência.
Diante dos resultados das avaliações das geraçoes F 2 (F. Market X RV-1 e Campineira X RV-1},

observa-se que

a reaçao do hospedeiro é de resistência ou suscetibilidade com
pleta, não ocorrendo um gradiente de reações. Nas Tabelas, os
indivíduos, cujas reações se enquadraram nas classes _fenotfp!
eas O e 2 O , são e onsiderados r es istentes, e sus eetíveis os en quadrados nas classes fenotípicas 40, 60, 80 e 100.

Com essa

medida, na análise de segregaçao, através do teste de x 2

ve

rifica-se que a distribuição dos indivídu�s resistentes:susce
tíveis se enquadra na proporção 1:3.

Esses resultados vêm con

firmar aqueles obtidos no ensaio anterior,realizado com plantas mais jovens, inoculadas por inversão das ra,zes na suspe�
sao conidial e avaliadas qualitativamente.
Os dados registrados na literatura

com outras

fontes de resistência de S. melongena e os resultados obtidos

. 80.
no presente - trabalho;evidenciaram a presença de um gene reces
sivo para resistência à murcha causada por V. albo-at�um. As
sim sendo

um

caráter monogênico recessivo, necessário

faz proceder a incorp6ração deste gene nas cultivares
da Mar k et e C amp ineira, progen itores do h í brido

se

Flori

comercial F 1 0

como também noutras cultivares de interesse o•erícola,

0 ,

atra

vés do método do retrocruzamento.
No tocante à herança da resistência a V. albo
-at�um determinada em outras culturas, há evidências de que a
mesma é controlada por um único gene recessivo, como seja

na

linhagem de algodão OK 1¼1-5 (BRINKERHOFF et alii, 1970), be
rinjela (LOCKWOOD e MARKARIAN, 1961).

Dominincia para

resis

tência tem sido também relatada em morango (WILHELM,1955), b�
tatinha (Solanum tube�oJum L�) (McLEAN, 1955), t6mate

(SCHAI-

BLE et alii, 1951), algumas fontes de resistência em algodoel
- CK
ro ( BARROW, 1970 e WILHELM et alii, 1970) e girassol (FI

e

ZIMMER, 197¼).
Quanto às técnicas empregadas para avaliação dos
materiais estudados no presente trabalho,observou-se

que

a

técnica de repicar as plantas em solo artificialmente infesta
do foi bastante eficiente para discriminação dos genótipos, vi�
t o q u e e e m p 1 a n t a s a d u 1 t a s a me l h o r é p o c a em que se e v i d e n e i -a m

os sintomas de descoloração vascular.

Assim, infere-se

que

tal técnica seja eficiente para triagem de grande quantidade
de genó tipds,dispensando o laborioso trabalho de inocular

as

. 81.

plântulas através da imersão das ra1zes
dia1 •

na

suspensao

Em contrapartida, esta técnica oferece a

coni-

vantagem

de

se ter resultados a curto prazo,avançando, desse modo, o tra
balho de melhoramento, selecionando as plantas

resistentes e

eliminando as suscetíveis.

4,4, EXPERIMENTO IV -

REAÇÃO DE

13

PROGENIES DE BERINJELA

A V. a.1. bo - a.tJr.u.m

Os resultados da reaçao de 13 progênies Fio de
berinjela a V. albo-at�u.m constam na Tabela 10 e a anilise de
variância na Tabela 3 do Apêndice.

A anilise de variância re

velou um efeito altamente significativo entre

progênies.

As

progênies 6, 13, 1, 9, 10, 3 e 11 �onstituíram um grupo supe
rior,pois as mesmas tiveram menores índices de
cinco Últimas mostraram�se mais promissoras

doença

por

e

as

apresentar

maior variabilidade genética.
O coeficiente de variação genética entre. pro
gêniesi estimado através da esperança matemitica
do médio (Tabela 10) foi de 20,53%.

do

O coeficiente

de

quadravaria

ção genética é utilizado para estimar a variabilidade genéti-·
ca existente em uma população.

O valor,assim obtido, no pre-

sente trabalho pode ser classificado como alto,
presença de considerivel quantidade de

indicando

a

variabilidade genéti-

.82 .
Tabela 10 - Reação de 13 progênies de berinjela a V.aí..bo-a:tJt..um,
coeficiente de var iação dentro de progênie�, coe
ficiente de variação genética e coeficiente de her
dabi1idade, ao nível de médias de progênies. Pirã
cicaba, SP., .1984.
N

Progênies

o

t

a

s

1 1

1 1 1

Médias!!./
(Notas)

c.v)�/
44,06
38,47
37,69
38,30
41,14
43,03
44,50
·37,21
50,73
53,13
54,32
54,41
84,82

12
2
7
8
5
4
6
13
1
9
1O
3
11

67,06
42,86
48,80
60,00
52,73
52,00
32,00
58,00
46,67
42,00
36,00
33,33
25,71

,54,74
6 7,14
60,00
45,71
46,67
46,67
48,57
25,55
40,76
44,44
33,91
36,80
16,47

52,17
59,06
55,24
51,4 3
51,2 O
39,05
48,00
40,00
32,48
27,50
36,36
32,00
11,43

57,99a
56,35a
54,68a
52,38a·
50,20a
45,87a
42,86ab
41,18ab
39,97ab
37,98ab
35,42ab
34,04ab
17,87 b

F .Market
RV-IV

6 8,·75
31,82

82�67
21, O O

77,14
25,71

76,19
26,18

h-X '%.c/
o-

85,87

d/
C ..
V gen. º16-

20,53

_2

------------------------------�--�------------------------�-�
!!_/Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
º
º
b /C oef1c1ente
- .
.
de var1açao
dentro de progen1es.
E1coeficiente de herdabllldade,. ao nível de midias de
gênies.
d/C oe fº
•
1c1ente

de

•
- º
var1açao
genet1ca.

pelo

pro-

• 83. ·

ca livre; o. que posslbi 1ita obter substancial progresso gene
tico.

O coeficiente de variação dentro de progênies

envolve efeitos ambientais e genéticos.

Quanto

maior

o coe

ficiente de variaçio maior será a variaçio .genética dentro de
progênies. A amplitude d� coeficiente de vari�ção fti de

37,21

a 84,82%, para as progênies F 10 provenientes de plantas sele
cionadas para resistência a V. a.tbo-a-t:JLum.

Entre as progênies avaliadas� somente a de nu

mero 11 foi superior ao progenitor resistente e todas elas fo
ram superiores a cultivar Florida Market.
A estimativa

do

coeficiente de herdabilidade

(� 2 ) foi calculada ao nível de par�elas e com um n�mero rela

tivamente pequeno de progênies. Assi�,possivelmente tal estimativa tenha sido superestimada.

No entanto, este

par.âmetro

serve para dar uma idéia das possibilidades da seleção a ser
efetuada entre as progênies.

O valor obtido;relativamente a!

to (85,87%), indica que uma grande porçio da variaçio fenotí

pica existente para o caráter resistência a V. a.tbo-a-t:JLum
devido a causas genéticas.

e
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4,5, EXPERIMENTO V -

PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE Ve.Jtt.l
eillium albo-at1tum EM BERINJELA

Os resultados obtidos estão apresentados na Ta
bela 11 e a anilise da variincia na Tabela 4 do Apêndice.

Os

isolados de V. albo-at.Jtum diferiram estatisticamente entre si
pelo teste F,

bem

como

as

cultivares.

A interação isola-

dos X cultivares mostrou-se significativa, e indica que a re�
aos

ção das cultivares foi diferencial em relação
testados.

isolados

Os primeiros sintomas de murcha apareceram

dias após a inoculação.

aos 14

A precisão do experimento foi eleva

da, considerando-se os coeficientes de variação íguais a 8,15
(parcela) e 1,86 (sub-parcela).
Verifica-se, pelo t�ste de Tukey, que os isrila
dos V 5, V 9 e V 3 foram os mais patogênicos, com 10,02, 11,02 e
11,20 dias de sobrevivência, respectivamente;
demais isolados.

diferindo

dos

Pôde-se então, agrup.ar os isolados em três

classes distintas quanto ao grau de patogenicidade. Deste mo
do, foram classificados como menos patogênicos os isolados V 1 ,
V1 e V 1 o e com patogenicid�de intermediiria os
Os isolados V 4 e V9

,

isolados

,

obtidos de tomateiro, fo-·

ram patogênicos a berinjela. Os isolados V 2

,

V1 e V1o nao cau

saram murcha na linhagem RV-1,porém foram patogênicos as
mais variedades.

V6

de

.as�
Tabela 11 - Patogenicidade de isolados de V. albo-at�um,em be
rinjela expresso por índice de sobrevivência. Pi
racicaba, SP., 1984. Dados nao transformados.
índice de Sobrevivência

Isolados

Médias.1. 1

RV-1

F. Market

10,03

11 , 4 O

1 O,5 O

8, 17

1 O, O 2.a

1 O, 97

8,63

1 2, 6 O

11,9 O

1 1 , O 2à

7,93

9,33

7,93

19,6 O

11, 20a

Vs

1l, 5 7

16, 33

11 ,67

18,67

14,56 b

Va

l2, 37

27,07

10,97

15,8 7

16,57 bc

9, 1

35,00

1 O, 23

16,33

17,66 bc

l 1 ,67

20,53

14 , 93.

23,80

17,73 bc

11 , 2 O

30,80

15,40

18,43

18,96

c

12,83

35,00

15,87

13,77

19,37

c

18,43

35,00

22,40

14,93

22,69

c

11 ,6 1

22,91

13 , 25

16, 15

Vs

Médias

Campineira

1./Médias seguidas da mesma letra nao diferem entre si p�
lo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Para uma melhor e ripida visualização dos efei
_tos dos isolados e das ·cultivares,elaboraram-se grifices
base nos resultados deste ensaio (Figuras 1 e 2).
comparou o efeito promêdio dos 10 isolados

de

Quando

com
se

V. albo-at�um

nas 4 cultivares de berinjela estudadas,representado grafica
mente na Figura 1, a linhagem introduzida do Canadi RV-1

de

monstrou alta resistênciai As variedades Florida Market e Cam
pineira e o híbrido entre elas F 100 foram suscet-fveis ao patõ
geno e, embora Campineira tenha sido mais resistente que Florida Market, seu nível de resistência não foi

satisfatório.

Quando se considerou o efeito individual de cada isolado

nas

3 cultivares e no híbrido F 1 00 de berinjela,representado graficamente na Figura 2, foi possível apreciar que os
V 3, V 5 e V9 foram os mais virulentos na linhagem
Percebe-se neste experimento

isolados

resistente.

que houve intera

ção dfferencial patõgeno X hospedeiro pafa os 10 isolados tes
tados- em quatro genótipos de berinjela.

Como se ve

la 11, para cada variedade escolhida, tem-se sempre

na
uma

Tabe
or

dem diferente de isolados no sentido de maior para menor cap�
cidade de causar doença. Da mesma maneira,pára cada

isolado,

tem-se sempre uma ordem diferente de variedades no sentido de
maior para menor nível de resistênci·a. Neste contexto, a pat�
genicidade e designada virulência (VAN DER PLANK,1968) ou pa
togenicidade vertical (ROBINSON P 1969) e os isolados do patõ-
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Figura 1 � Efeito promédia de 10 isolados de VeiZ.t..l
c...l.t.t..lu.m a.tbo-a.tnu.m Reinke e Berth. em 3
variedades e 1 híbrido de berinjela.
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geno raças virulentas (VAN DER PLANK,1968)

ou patõtipos ver

ticais (ROBINSON, 1969).
VAN DER PLANK (1963} estipulou dois
resistência de plantas às doenças: resistência
e re�istência horizontal (RH),

tipos

de

vertical (RV}

Quando a variedade do

hospe-

deiro é resistente a algumas raças do pat6genó,mas nao · a

to

das, é porque ela possui RV (VAN DER PLANK,1963, 1968; ROBIN
SON, 1969, 1973), A 1inhagem RV-1, por exemplo, que apresenta,
embora com pequenas intensidades,plantas com sintomas oaract!:,
rfsticos da doença, e resistente verticalmente
V2

,

aos

isolados

V 7 e V 10, uma vez que nenhum deles reproduziu-se neste 9!:,

nôtipo.
A interação estatisticamente significativa pa
ra isolado X hospedeiro detectada na análise de

variância, é

uma das indicações de que a RV está presente nos materiais es
tudados (VAN DER PLANK,1963, 1968, 1975; ROBINSON, 1969, 1973,
1976}, e também

a

teoria de Flor de que para cada

gene de

resistência no hospedeiro há um gene complementar de virulên
cia no patôgeno (FLOR, 1942, 1971), aplica-se a relação vari!:_
dades de berinjela X isolados de V. albo-a�num

aqui estudada.

Dentro do conceito de raças fisiológicas,é po�
sive1 uma separação nítida entre _os isolados. Pode-se
no entanto, que os isolados variaram em virulência,
o conceito de VAN DER PLANK (1968).

Estes resultados

dizer
segundo
confir

• 90.
mam dados encontrados por ALEXANDER (1962) e SCHNATHORST

e

MATHRE (1966) que encontraram formas de V. a.lbo-a..tll.um de maior
patogenicidade para o tomateiro e o algodoeiro, respectivame�
te.

NELSON (1950) encontrou notável variação em agressivida

de, entre isolados de V. a.lbo-a..tJz.um obtidos de menta.

4,6, EXPERIMENTO IV -

PROTEiÃo CRUZADA DE V. a.lbo-a..tJz.um
EM BER.I NJELA

A Tabela 5 do Apêndice apresenta a anãfise da
variância dos dados referentes às inoculações simultâneas com
suspensões conidiais dos isolados V 5 e V1o

de V. a.lbo-atJz.um.

Os tratamentos diferiram estatisticamente ao nível de· 1%
probab11idade pelo teste F.
sistência constam da Tabela

de

Os resultados das reaçoes de re
12.

O tratamento com 6 isolado mais patogêni�o(T 1 )
diferiu significativamente,a nível de 5% de probabi)ldade pe�
lo teste de Tukey,dos demais tratamentos,assim como o trata
mento com o isolado menos patogênico (T 2 ).
A doença doi reduzida mesmo quando os dois iso
lados foram misturados na mesma proporção (T 4 ). O maior
de proteção foi conseguido quando a concentração
pouco patogênico foi 100 vezes maior que
patogênico (T 7). Apesar dos tratamentos T 3

do

grau

iso1adõ

a

do isolado muito

p

T 4 e T 5 terem di-
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Tabela 12 - Médias dos tratamentos do ensaio de proteção cru
zada com suspensão conidial dos isolados V 5 e V 10
de V. alba at�um.
Trata
mentos

Concentração de lnóculo por ml
Isolado V 5

2

X

1o 6

o

T,

V1 o

o

o

Controle

Ts

Isolado

�édiasl. 1
(Notas)

o

o

87,50a

o6

e

45,28

2 .X

1

1o 6

2

X

1o 7

71,67 b

2

X

2

X

1

o6

2

X

1o 6

73,61 b

2

X

1

o6

2. X

1o 5

75,28

1

X

1o 6

2

X

1

o6

65,60

e

2

X

o5

2

X

1o 7

60,28

. d

1

b

1./Média de 6 repetições, com 15 plantas por parcela. Crl
tério de avaliação conforme o ftem 3.7.3. de Materjais
e Métodos.
Médias seguidas da mesma letra nao diferem estatistica
mente entre si (Tukey a 5%).

. 9 2.

ferido do tratamento T 1, eles nao diferiram entre si,
sendo utilizada no tratamento T 5

uma

mesmo

concentração do isola

do muito patogênico 10 vezes maior que a do isolado menos pa
togênico.
Verifica-se que o mecanismo de proteção cruza
da esti relacionado com as proporções de

in6culo

de tada um

dos dois isolados usados nas inoculações.
Existem

relativamente

muitos trabalhos sobre

proteção cruzada de p Jantas com combinações de isolados de fun
gos de alta e de baixa patogenicidade, combinações de "formae:
speciales"

de um mesmo fungo e combinações de espécies e ge

neros diferentes, Assim,os resultados obtidos no presente

tra

balho estão em conformidade com os de SHNATHORST (1966) e PINTO

(1978) que estudaram, respectivamente, proteção cruzada em al
godoeiro e tomateiro,com isolados de V. albo-at�um.
Proteção cruzada foi obtida

em tomateiro

com

Ven;tlQllllum e Fu.6anlum,quando utilizaram-se duas

cultivares

"New York" (resistente a Ve.tL-t.l�um e suscetível a

Fu.6a.�.lum)

e

H einz 11 1 5 4 8 ( resistente a F U.6 anlum ,

II

:tlQlll.lum (TOKESH 1

1971).

Na

mesma

mas su scetíve 1 a � Ven :..
1 inha

de

pesquisa_

TIGCHELAAR e DICK (1975) � trabalhando também com Ve�;t,l.Qlll.lum
e Fu.6a�lum, estudaram o fen5meno _de proteção cruzada

em

to

mateiro.
Resistência

induzida

pela inoculação

prévia
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com organismos
com

doenças

nao
de

demonst�ada

patoginicos tem sido

plantas

(D AVIS, 1967)

para

(Jonhnston

e

e

Haufman, 1958; Perry, 1959, citados por TIGCHELAAR e DICK, 1975).
Segundo DAVIS (1967) ··resistincia induzida pela proteçio
zada pode ser devida a um dos seguintes mecanismos:
lação de goma e tiloses;

(a) acumu

(b) formação de fitoalexinas; (c) al

teração no metabolismo do hospedeiro;
gem f�ngica.

cru

(d) antibióticos de ori.

Deve-se salientar que evidincia conclusiva para

qualquer uma destas hipóteses não foi obtida nesta

investig�

çao.
Pelo exposto,verifica-se que a proteçio cruzaplan-

da é um mecanismo de controle biológico de doenças de
tas.

Assim� sementes transportando internamente uma

e�ti·rpe

pouco patoginica,podem ser usadas como medida ·de biocontro
le de uma estirpe mais patoginica.

4,7, EXPERIMENTO VII -

ESTUDOS
V.

DE CONTROLE BIOLÓGICO DE
a..tb o - a.:tJLu.m
EM BERINJELA COM

TJL-lc.hode.Jima. sp.

4.7. 1. Testes de Antagonismo in vitro
ha.ma.:tu.m, T •. .t-lg n.oJLu.m, TJL-lc.hode.Jima. sp.

( T 1) ,

TJL-l e. hode.Jima

( T 3) e ( T 6) foram

seiecionados em meio de cultura por apresentar eficiência
to à antibiose,

O mutante de TJL-lc.hode..lLYf!a. sp.

(M 1 ) mesmo

qua.!!.
nao

tendo uma boa performance in vitro foi usado no teste em casa
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de vegetaçio.

Aqueles fungos atingiram o máximo de esporula

çio e colonizaçio do substrato ao 7� dia de incubaçio. O iso
lado T 6 alcançou o nfvel máximo ao 10� dia.
Verificou-se que houve diferentes tipos de ini
biçio do crescimento onde cresciam os dois fungos,havendo sem
pre uma zona de inibiçio entre as duas colônias. O Vvz.:ti..c-UUum
parava seu crescimento,enquanto o
crescer pela zona de inibiçio.

antagonista

continuava

a

Os quatro mutantes usados nio

produziram zona de inibiçio. Verificou-se que a açio dos fun
gos in vitro correspondeu ao seu comportamento in vivo.

4.7.2. Controle BiolÕgico de V. albo-at�um em Condi
çoes de Casa de Vegetação e de campo.

Os re$ultados

do

en

saio, feito em cai�as plásticas,co�stam da Tabela 1-3 e da Fi
gura

J.

A análise da variância (Tabela 6 do Apêndice)

de

tectou pelo menos um contraste significativo entre os
mentos, ao nfvel de 1%

de

trata

probabilida�e, pelo teste F.

No tocante ao teste de midias (Tabela 13) rea
lizado atravis do teste de Dunnett �o nfvel de

5%,

pôde-se

observar que todos os fungos utilizados, com eiceçio do mutan
te de T�iehode�ma (M 1 ),reduziram significativamente
ciência da doença

quando

a

inci�

comparado com o controle.

Pode-se inferir,pelos resultados, que o poten
cial de in5cu1o utillzado foi s uficiente para causar 60%

de

. 95.

Tabela 13 - Controle de V. albo-a�Jtum, e m s ubstrato colon iza
do por Tnichddenma

s p.

de casa de vegetaç ão.

em be ri nje la, em condiçõe s

Dados não tran sformados.

M e d i a s.l.1
% de plantas doentes

T r a t a m e n t o s
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

albo-a�Jtum + Tnichodenma
alba -a-�num + Tnicho denma
albo-a�Jtum + Tnicho denma
albo-a�Jtum + Tnichodenma
albo-a�num + T1ticho de1tma
albo-a�Jtum + T1tichode1tma
albo-a�Jtum ( Co_n tro 1 e)

41 ' 66 ns

sp. {Mi)
sp. {T i)
s p. {T s )
ligno num
sp. ( T 3)
hama�um

33,33*
2 9,99*
26,66*
16,66*
13,33*
59,99

.1./Médi a de 4 r e petições.

*Sign ificativo a o nível de 5% pelo Te st e Dun n ett
comparado como con trole

ns
Não

70 -

s ign

ificativo.·

80

1- Ve.Jitic.,Ulium

2- Ve.Jitic.,Ulium + TJtichodeJtma (Fy)
3- Ve.Jitic.,Ulium + TJtichodeJtma (T1)
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TJtichodeJtma
TJtichodeJtma

(Ts)
UgnoJtum
(T3)
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.
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7

Figura 3 - Controle de Ve.Jitic.,Ulium albo-ét:tJz.um com TJtiehodeJtma sp. em
berinjela,em condições de ca s a de vegetação,expre sso em Pº!.
centagem de plantas doente s . Piracicaba, SP., 1984.

.96.·
ataque. Ver.ifica-se uma . redução de 60% (Ve.Jz..:t.lc..llR..lurn

sozinho)

para 13% de plantas atacadas quando se inoculou simultaneamen
te Ve.Jz..:t.lc..lll.lurn e .Tll...lc.hode.Jz..rna harna:turn.

T. R..lgn.oll..urn e o isola

do T 3 também reduzira� sensivelmente a murcha causada por Ve.'1..
:tic..llR..lum •
No teste de antagonismo em vasos de
solo artificialmente infestado com o patógeno,

barro com

os resultados·

apresentados na Tabela 14 e Figura 4,indicam que

T. harna:turn

e o isolado T 3 reduziram significativamente_ a incidincia
doença.

Os primeiros sintomas

da doença, no tratamento

Ve.Jz..:t.lc..lR.l.lum e T. hama:tum, foram observáveis
surgimento da doença no controle.

21

da
com

dias apos

o

T. hama:tum reduziu a doen

ça em cerca de 50%, comparado com o controle.
Apesar de T. l.lgnoll..um ter reduzido a incidência
da murcha, esta não·foi estatisticamente diferente do contro
le, pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade.
O controle de ·VeJz.:tic..lllium em .condições de cam
po por Tnic.hodenma lign.oJr.um e Tnic.hode.Jr.rna sp (T 3 )

ficou evi

denciado pela acentuada diminuiçio da doença. Estes fungos d!
feriram estatisticamente do controle ao nível de 5% de p�oba
bilidade pelo teste F. (Tabela 6 do Apêndice ).

As

compara

çoes entre as médias ,expressas em porcentagem de plantas doen
tes.pelo teste de Dunnett a 5%, encontram-se

na

Tabela 15.

T. R.ign.oJT..um, diferente do ensaio anterior, mostrou-se eficien
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T a b e l a 14 - Co ntrole de V, albo-atnum, e m solo artificia l m e n 
te fn fe st ado com o p at6ge no , em co ndiçõe s de ca s a
de ve geta ção.

Dados

não

tr a n sfor m ados.

M é d i a s.1./

T r a t a m e n t o s

% de.pla ntas doentes
ns

47, 9l
41, 67*
33, 33*
64,58

V. albo-atnum + Tnic.hodenma lignonum
V. albo-atnum + T11.ic.h ode11.ma sp . (T3}
V. albo-atnum + Tnic. hodenma hamatum
V. albo-atnum (Co ntrole)
1./Média de 4 repetiçõe s.

*Sig nificativo ao n ível de 5% pe lo Te ste de Du n nett
comp arado com o co ntrole.
ns

N-ao

s ig nificativo

90

-

80 -

...--..

�
........
Ili
Q)

.j..J

e

Q)

-1/l
(1J

......
e

(1J

a.
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1- Vefl.tiwlium (contro1e)
2- Vvitiêil.Uum + Tfl.ic.hodvcmér. lignofl.um
3- VvitieiUium + Tfl.ic.hodvcma ( T3}
4- VvitieiUium.+ Tfl.ic.hodvcma ha.ma;tum
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-
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3

Tr a t a m e n t o

s

4

Figura 4 - Controle de V. albo-abz.um com Tfl.ic.hodvcma sp em
berinjela ,em solo artificialme nte infestado, ex
presso em porce ntagem de pla ntas doentes, Pira-=
cicaba, SP., 1984.

qu a ndo
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T abela 15 - Controle de V. albo-atnum com Tnic.hodenma sp .
condições de campo.

T

a t a me n

f

r

Dados não tr ans fo rmados .

M é d i a sJ.
% de p 1 antas doentes ·· ·

o s

V. albo-atnum + Tnic.h odenma lignonum
V. aibo-atnum-+ Tnic.h o denma s p. (T 3)
V. aibo-atnum (Con trole)

58,33*
55 ,00*
9 0,00

�/Média de 6 re pe tições .

*Signific a tivo a o nivel de 5% pelo Teste de Dunne tt
do comp a r ado com o con trole.

100

80

VeJit.i,úUJ.wn
VeJd.i,úUJ.wn +
3- VeJd.i,cillium +
12-

TIÚc.hodenma ligno11.wn
TIÚc.hodenrna sp. (T 3)
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T r a t a m e n t o s
Figura 5 - Controle de Ve.JLti..cU.Uwn albo-atnwn com T-'lÃ..
c.hodenrna sp., em condições de campo. Pirac"ica
ba, SP., 1984.

,99,
te em controlar a doença no campo,naquelas
das.

condições estuda

(Veja também Figura 5).
Tanto em condições de casa de vegetação

em condições de campo,

o

controle de Vent..i.e..i.ll..i.um

foi

ciente com a utilização do isolado T 3 de Tn..i.ehodenma..
ma.tum foi também eficiente em casa de vegetação.

como
efi

T. ha

Assim, rec2_

menda-se a utilização· destes fungos em testes posteriores .
Este e o primeiro relato de T. ha.ma.tum contro
lando a murcha de berinjela causada por V. albo-a.tnum. O úni
co·exemplo de controle biológico de Vent..i.e..i.ll..i.um spp. c6m
gos antagônicos é com T. l..i.gnonum
hin.&utum L.) e em berinjela

em

fun

algodoeiro

(Berimistru e S hteinberg (1978),.

citados por M AR R OIS et aZ ii (1982).

MARROIS et aZii (1982) usa

ram com sucesso o fungo Ta.la.nomyee.& óla.vu.6 como agente efeti
vo no controle biológico da murcha de VentJ..e..i.ll..i.um em berinj�
1a •
Devido ao fato de V. a.lbo-a.tnum (forma microes
clerocia1) ser o fungo mats importante da berinjela no Estado
de São Paulo,novos biótipos ou isolados de Tn..i.ehodenma.,· e tal
vez outros·agentes de biocontrole,necessitam ser
dos com �tividade contra este patógeno.

desenvolvi..

Necessitam também ser

desenvo·lvidos melhores e mais baratos substratos para a mu1 tiplicação do fungo Tn..i.ehodenma. s p. para garantir sua estabilidade no solo.

O fungo TnJ..ehode�ma., segundo HARMAN

et

aZii

. 1 O O.
'(1981), necessita de um.bom substrato para se estabelecer

no

solo.
Este trabalho nao tem evidentemente pretensões
de estabelecer definitivamente a viabilidade

prática

do uso

do controle biológico mas, encorajar a pesquisa nesta area pa
ra que, futuramente, tal prátic a seja usada rotineiramente p�
los agricultores. Ademais,

o emprego adequado de

eficientes no biocontrole possibilitará

a

organismos

reduçã? do uso de

fungicidas, que entre tantas desvantagens propicia

o

apare

cimento de raças resistentes dos patógenos, oneram o cu.sto de
produção,destroem o equilíbrio ecológico e são,em geral,

al

tamente tóxicos.
Para que o·controle biológico seja usado
sucesso,deve-se se possível uti1 izar

hospedeiros

grau de resistência ao patógeno em �studo.

com

Usando-se

deiros suscetíveis,a doença não pode ser controlada
temente só com o uso de organismos

antag6nicos.

com
certo

hospe
ef.icien

BkOWNING •t

alii (1977) afirmam que se deve trabalhar com genes de resis
tência (táticas) para conseguir um objetivo epidemiológico. O·
uso adequado de diferentes táticas - diferentes tipos de re
sistência, fungicidas e práticas culturais para maximizar

a

açao de antag6nicos (biocontrole) ajudaria no manejo estrati
gico de doença�.

• 1O1 •

4,8, EXPERIMENTO VIII - INFLUÊNCIA DE MICORRIZAS VESICU

LO-ARBUSCULARES SOBRE A MURCHA DE
V. albo-atnam EM BERINJELA

Os resultados referentes aos pesos

frescos de

raiz e parte aérea,altura da planta e referentes à severidade
da doença s ão apresenta�os na Tabela 16.

As anil ises das va

riincias para cada um destes parimetro� anal isad6s constam da
Tabela

7 do Apindice.

O teste F detectou diferenças signifi

cativas entre os tratamentos,ao nível de 1% de probabilidade.
Os ccieficientes de v�riação foram de 18,76%, 9,50%, 12,34%

e

4,17%, indicando boa precisão experimental.
Com relação ao peso fresco da parte aerea, pe
so fresco do sistema radicular e aitura da

planta, os fungos

endomicorrízicos Glomu� leptotic..hum e Glomu� mac..noc..anpum

com

ou sem o pat6geno, tiveram um efeito significativamente supe
rior aos outros dois fungos e testemunha.

As plantas micorr!

zadas com G. leptotic..hum e com G. mac.noc.anpum foram

mais al

tas e tiveram maiores produções de matéria fresca do que
plantas não mi·corrizadas e as micorrizadas com
tenogama e Giga�pona ma.nga.nita..

as.

Giga�pona he..:

Estes dois últimos fungos não d!

ferir�m entre si, nem do tratamento que recebeu somente

Ven-

:t.i c.Lf..t.lum.
A infecção causada por

V. a.lbo-atnum conduziu

. 19,62
13,32
13,11

6,12
5,56
3,60
2,96

. 13, 02
11,58
7,1 O
6,35

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

G. macJLoc.aJLpum

G. het�ogama

G. ma1tgaJL.Ua.

Controle (s/VeM-lcUU.uml

.!/Mêdi:as :de 3 repetições, tendo 16 plantas por parcela.

6,49

3,88

12,96

20,06

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

le.ptoilc.hum

12,37 b

3,82 b

G.

5,63 b

12,83 b
2,90 b

62,50

e

6,20 b

V�c.UUwn albo-a.:tftum

d

33,33

G. ma1tga.JL.Ua

+ VeJl;Uc.UUum

13,50 b

3,51 b

6,94 b

33,33

G. het�ogama + VeJl;Uc.ilUum

d

18,21a

5,47a

11,69a

79,17b

19,08a

Altura da
planta(cm)

G. macJLoc.atLpum + V�c.ilUL!fY'

Peso fresco do sistema radicular(g)
5,85a

Peso fresco da
parte aérea(g)
12,91a

Doença(%)

Parâmetros analisados..!./

87,50a

r a t a m e n t o s

Efeito d e micorrizas vesfcuJo-arbus cuJares na murcha d� Ve�tic.illium em ber i n
jela, Piracicaba, SP., 1 9 8 4.

G. le.ptoilc.hum· .+. .VvitfoUUum

T

Tabela 16

N

o

• 1O 3 .
a um decréscimo do peso fresco da
p1antas.

parte

aerea e altura

das

S intomas d e desco 1 or a ç ão vascu 1 ar e murc ha foram mais

frequentes e com maiores intensidades nas parcelas com Ve'1.tL
c.LllLum + G. lepto.tLc.hum e VeJz...tLc.LllLu.m + G. mac.Jz..oc.aJz..pum
que nos outros tratamentos (Tabela 15).

do

G. maJz..gaJz..L.ta e G. he

te'1.ogama reduziram si•gnificativamente a murcha de Ve.JLt..i..c.,UU,u.m,
ao passo que as espécies de Glomu-6 a intensificaram.
.tLc.hu.m

G. lepto- .

causou mais doença (87,50%) do que G. mac.Jz.oc.all..pum(79,17%).

Aparentemente as raízes micorrizadas tiveram menos descolora
ção dos vasos causada por V •. a lbo-atJz.u.m do que as

ra Íz·es so

mente com o patógeno.
A intensifi eação da mur eha por G. .l'..e.p.totic.hwn
por G. mac.Jz.oc.all..pu.m sugere que estes fungos podem

e

predispor o

hospedeiro à infecção. O desenvolvimento de arbúsculos, vesí
culas e clamidosporos no córtex das raízes pode afetar a pen�
tração e/ou o desenvolvimento d o patógeno.
Todos os fung�s micorrízicos

investigados nes

te trabalho.promoveram infecção nas raízes de berinjela.
houve muita vartação na intensidade de infecçã�
1 as espécies de Glomu-6 (Tabe1a 17).

Geralmente

causadas pe-

-

sao

usados

dois parimetros para quantificar a presenç a do fungo em
biose com a planta: a porcentagem de infecção nas raízes
número de esporos do fungo no solo.

Não

sim
e o

• 1 O 4.

Quanto à porcentagem de infecção,os maiores va
lores foram observados com os fungos G. rna. c.noc. a.Jtp urn e G.R..e.pto
tl c.hurn.

A Tabela 17 apresenta as porcentagens médias de

in

fecção com suas respectivas amplitudes. Apesar de ·G. ma.nga.nl
;ta. não ter diferido de G. he..:t.e.noga.rna. para aqueles parâmetros
anteriormente citados,o referido fungo apresentou uma
porcentagem de infecção.

maior

Deve-se frisar que a porcentagem de

infecção não esti relacionada com eficiincia micor�fzicé •

. Um

fungo pode ser �ais eficiente do que outro e causar perfeita
mente menor infecção.

Tabela 17 - Porcentagem de infecção em rafzes de berinjela c�
Ionizadas por micorrizas vesfculo-arbusculares.

T r a t a m e n t o s

% de infecção
nas rafzes2../

G. le.p.:t.o.ti..c.hurn + Ve.Jz..:t.lc.illlurn
G. ma.c.noc.a.Jtpurn + Ve.Jitlc.illlum
G. he..:t.e.noga.rna. + Ve.Jitlc.llllwn
G. rna.n goJti.;t,a. -:+ Ve.Jz..:t.lc.illlwn
GlomUó R..e.p.:t.o.ti..�hu,m
GlomUó rna.c.ll.oc. a.npum
GlgMpona. he..:t.e.noga.rna.
GlgMpona. rnaJLg<Vl.U:.a.
•

.

1. .

., •

•

•

i 1 Média de 5 repetições, sendo

4 9,8 9
54, 14
22,61

37,51
51, 62
55,03
27,31

44,69

Amp 1 i t·ude

45,61-52,40
40,91-61 ,30
20,44-25,82
28,00-45,35
44,21-60,26
48,82-60,00
21,67-35,26
39,99-48,72

planta/repetição.
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As plantas foram bem infectadas por G. maJz.ganenhuma

nita e G: hetenogama, mas não mostraram,entretanto,
tendência de aumentar o desenvolvimento das mesmas.

O efeito benéfico observado com G. leptotiehum
e G. maeJz.oeanpum na berinjela deve ser devido ao conhecido au
mento de absorção de nutrientes pelas

raízes

micorrizadas.

Desse modo, sendo o h6spedeiro mais infectado pelo fungo
corrfzico e com maior capacidade de absorção do que as
cies de Giga-0pona, sugere-se que o patógeno seja

mi
espe-

·favorecido

com aqueles fungos endomic.orrfzicos.
Normalmente o efeito das micorrizas no

aumenmaior

to da produçã� de matéria seca tem sido atribuído
absorção de fósforo, zinco e cobre pelas
das (S A NDE R S e TINKER, 1 971).

De acordo com

plantas

micorriza•

SANDERS e TINKER(1971)

o aumento na absorção de nutrientes,que geralmente se verifi
ca em plantas micorrizadas, deve ser atribuído ao aumento

na

superfTcie de absorçio promovido pelas hifas do. fungo, exter�
nas à raiz.

O mecanismo de controle de infecção sugerido por

RATNAYAKE et aZii (19 78) e o de alteração da

permeabilidade

da membrana,determinada pela variação nos teores de Pdo sis
tema radicular. Quando o Pé baixo hã maior exudação de

açu

cares redutores e ami·noãcidos,q�e p�omovem a germinaiio do es
poro e sustentam o processo

inicial

de infecção.

Quando

o

teor de Pno sistema radicular i elevado, a permeabilidade

e

. 1 O 6.

menor, a exudação diminui e o processo infeccioso

e inibido.

Deve-se salientar que no presente trabalho, usou-se

somente

um tipo de solo,cuja anilise i mostrado na Tabela 4,e portan
to,

com

aquela dose de P presente no solo.
O desenvolvimento da podridão radicular de so

ja por Phy:toph:tholl.a em plantas micorrizadas com alto teor de

fósforo no so1 o in dica· que o ef e ito exerci do p e1 a endomicorr.!.
za na suscetibilidade esti relacionado com a própria infecção
micorrfzica (ROSS,1972). Por outro lado, DAVIS e
afirmam que a influência de um fungo

.
� .
m1corr1z1co

MENGE(1980)
sobre

uma

doença pode ser devido ao aumento na· absorção de nutrientes
e não a um efeito direto do fungo micorrízico.
raízes sadias em plantas de citrus

O

numero

( C,i.:t:11.u.1.i 1.i,i.nen.1.i,i,1.i L.)

corrizadas,inoculadas com Phy:toph:tho11.a pa11.a1.i,i.:ta foi maior
que em plantas não micorrizadas inoculadas com

de
m_i do

P. pa11.a1.i,lilca

(DAVIS et aZii, 1978). Contudo,as respostas a P. paJuv.iilic.a.

fo

ram influenciadas pela nutrição de fósforo; em plantas não,fn�._
culadas com P. pa11.a1.i,i.:t,i.ca,as concentrações de P nas folhas de
plantas micorrizadas foram maiores do que nas folh�s de plan�
tas não micorrizadas.
Virios estudos indicam que infecção radicular
causada por micorrizas vesicúlo-arbusculares (VA)
as doenças causadas por fungos do solo.
podem ser mais severamente afetadas

influencia

Plantas micorrizadas

pelos

patógenos do

que

• 1 O 7.

plantas nio- micorriz�das. Micorrizas VA aumentaram

a

resis

tência de tabaco à doença causada por Thlelavlap-0l-0 ba-0leala
(BALTRUSCHAT e SCHONBECK,1975),e raízes de algodoeiro nio mi
corrizada foram mais �everamente danificadas por

T. ba-0leola

do que as nio micorrizadas (SCHONBECK e DEHNE, 1977).

A mur

cha do tomateiro causada por Fu-0aJz.lum axy-0p0Jz.um f. sp.. lyea
peJz.-0ie.i foi reduzida quando as plantas foram pré-infectadas pe-.
lo fungo micorrízico Glamu-0 mo-0-0eae (DEHNE e SCHONBECK,1975).
Em contraste,raízes micorrizadas de abacate foram mais susce
tíveis a Phy.taphthaJz.a elnnamoml do que raízes sem

mico·rrizas

(DAVIS et aZ1i, 1978).
Apesar de nao se ter

conclus5es concretas so

bre a natureza do efeito observado dos fungos micorrízicos,os
dados indicam que as espécie� GLamu-0 lep.ta.tlehu� e Glomu-0 ma
eJz.oeaJz.pum devem ser escolhidas preferencialmente para

outrós

estudos de inoculaçio no referido hospedeiro, pois foram tais
fungos que melhores resultados propiciaram à berinjel_a; muito
embora tenham intensificado a severidade da doença. Por outro
lado, as espécies Glga-0p0Jz.a maJz.gaJz..i.ta e

Glga-0p0Jz.a he.teJz.ogama

devem ser estudadas acuradamente com o objetivo de controlar
biolog.icamente V. albo-a.tJz.um. O uso de hospedeiros

genetica

mente resistentes a V. albo-a.tJz.um deve ser considerado. No pr.!_
sente trabalho s6 foi usada uma espécie suscetível
no.

t

ao pat6g�

Uma espécie de f ingo micorrízico que fornece proteçio

a

• 1 O 8.

um pat6geno em uma espécie de planta pode nio ser

tio efeti

va em outra espécie de planta, apesar do mesmo pat6geno estar
envolvido.

Uma situação _comparivel pode também ocorrer entre

diferentes cultivares sobre a mesma espécie de pl�nta. S�ENCK
et aZii(l975) encontraram Glomu-0 macnocanpum efetivo em redu
zir populações de nemat6ides em cultivares de soja

suscetí

veis, mas o mesmo fungo micorrfzico nao foi tão efetivo
cultivar resistente.
Uma vez que a infecçio

.

..

numa

.

m1corr121ca aumenta

a

absorção de f6sforo pelas _raízes, necessirio se torna ensaiar
os fungos micorríz·icos em níveis crescentes de f6sforo a fim
de se estudar a influência de tais fungos sobre a doença por
que,se concentrações simil�res de i6sforo podem ser estabele�.
cidas em plantas micorri_zadas e não micorrizadas,o efeito de�
te elemento na interação micorriza-pat6geno seria minimizado.

4,9, EXPERIMENTO IX -

EFEITO DE REGULADORES DE CRESCIMENTO
SOBRE A MURCHA DE BERINJELA CAUSADA
POR V. atbo-a��um

O teste F para t ratamentos mostrou-se significativo ao nível

de

1% de probabilidade para os

doença, peso fresco da parte aerea e altura

da

nível de 5% para peso fresco da raiz (Tabela 18).

caracter·es
planta e

ao

O teste "t"�

(Tabela 18), mostrou-se também significativo ao nível de

5%

• 1 O9 •
de probabilidade,quando comparado com o controle,para

os ca

racteres acima mencionados, exceto para o peso fresco da raiz
muito embora o teste F tenha detectado diferença significati
va

entre os tratamentos.

SÓ seria detectada diferença se se

fosse comparado, por exemplo,

o

tratamento ácido succínico 10 g.

tom o

tratamento GA 50 ppm

Obser vando-se as diferenças

entre as midias, nota-se que todos os reguladores de

cresci

mento testados reduziram a murcha de Ve��ieillium em berinje
la, exceto AIB a 500 ppm.

Como se vê na Tabela 18,

e melhor

visualizado na Figura 6, o 2,4-D foi aquele que melhores
su 1tados proporcionou, no tocante à redução de doença.

re

Deve-se

salientar que a dosagem de 10 ppm de 2,4�0 causou certa defor·
maçao nas folhas de algumas plantas. Assim,tal dosagem
ser considerada crítica.ao hospedeiro, sem levar em

pode

conside

raçio os efeitos desta auxina,assim como dos demais tratamen
tos, sobre a produção.
O AIB 250 ppm resultou em 26,67% de doença, ré
duzindo a doença em 69,23% quando comparado ao controle. O AIB
500 ppm não diferiu do controleital vez por ter sido muito ele
A esta concentração as plantas

apresen

taram-se com maiores variaç�es em altura e em peso

fresco da

vado esta dosagem.
parte airea�

No entanto,mesmo AI B 500 ppm, como

tratamentos atrasaram o aparecimento dos primeiros
vindo estes a se manifestarem aos 16 dias após o
to dos sintomas no controle.

os

demais

sintomas,
aparecimen-

33,33*
60,00*
26,67*
66,67
13,33*
6,67*

50 ppm
100 ppm

Ac .. 1 ndo l butTrico + VeJLt,[c.,UUum <250 ppm
500 ppm
6 ppm
10 ppm

VeJLtlellli.um

16,67
12,80*

3,98
2,1 O

21,1 O
16,87
23,57*
24,60*
19,83
-23,60*

7,51
4,47
4,68
6,09
4,95
5,73

9,04
12,13*
9,91
11,13*

12,02*
6,90

8,24
4,78

18,64
18,33
22,87*
20,67
5,21
4,56
6,99.
5,23

8,12
7,25
10,47
9,20

Altura da

p1 a n·t a ( c m)

Peso fresco
da raiz (g)

Peso fresco da
parte aérea(g)

1
.! oados expressos em média de 3- repetições.

*Significativo ao nTvel de 5 % de probabi1 idad·e pelo teste "t", quando comparado com o controle•

Acido 2,4-Diclorofeno xiacéti
co + VeJt.t,lcllUum

Acido Giberélico +

40,00*
46,67*

00,00
86,67
33,33*
46,67*

Doença(%)

5 g/1
10 g/1

5 ppm
10 ppm

Con c en
traçãÕ

Acido Succfnico + VeJitlci.mum

Controle absoluto
Controle (VeJitlci.mum}
Cycoce1 + 1/eJitlci.llium

C o n e e n t r a ç a o

Parâmetros analisados.!./

Tabel a 1 8 - Efeitos de regul ado res de c resc imen to quan to as suas atividades qui miotera peu
tic a s, sobre a murcha de V. albo-at�um, peso e al tura da planta em ber·injela.
Pirac ic aba, SP., 1 9 8 4 .

• 1 10

10

20

30

40

1

1

•

50 •

r

2

3

*

T

S-

*

..

*

*

9

*

1O

' *

1�

11

*

*Significativo ao nível de 5%.pelo teste "t".

8
4
6
5
7
r a t a m e n t o s

*

6789. iO11-

Controle (Ve!Lt.-i.c.iW.u.m)
�cido lndolbutírico - 500 ppm
Acido Giberél ico - 100 ppm
Acido Succínico - 10 g/1
Cycocel - 10 ppm
Acido Succínico - 5 g/1
Cycocel - 5 ppm
Acido Giberélico - 50 ppm
Acido lndolbutírico - 250 ppm
Acido 2,4-Diclorofenoxiacético - 5 ppm
Acido 2,4-�iclorofenoxiacético - 1O ppm ·

Figura 6 - Efeitos de reguladores de crescimento sobre a murcha causada
por V. ai.bo-a..tlwm em berinjela.
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Observou-se que as plantas tratadas com 2,4-D
10 ppm, AIB 250 e 500 ppm e CCC 5 ppm most.raram maior altura
que as demais.

O CCC, descrito como·um retardador

de

cres

cimento,estimulou o crescimento das plantas,nas concentrações
utilizadas,

apesar

de ter reduzido a incidência da doença,

como també� retardado o aparecimento desta enfermidade .. O ãci
do succfnico, como era de se esperar, reduziu o porte da pla�
ta e a incidincia da ·doença.

Em tomateiro KNAVEL (1969)

no

tou que o CCC e o ácido succfnico mostraram-se efetivos em re
duzir o porte da planta.
Notou-se que os reguladores de crescimento en
saia dos nao afetaram ·signif i ca t i v amente o sistema rad i eu1ar,
nas condições estudadas (Tabela 18).
Com relaçio ao controle da murcha,estes resul
tados mostram-se semelhantes aos

obtidos

por DAVIS e DIMOND

(1953) que observaram o 2,4-D, o ácido indol-3-acético, o ác.!_
do a-naftalenoacético, o ácido 2,3,5-triiodobezoico e o áci
do 8-naftalenoacético reduzindo a murcha do tomateiro causada por FuJ.iall..lum.

Deve-se frisar que a capacidade dos reg�la-

dores de crescimento induzirem resistência numa relaçio hosp�
deiro-pat6geno nio implica necessariamente que eles atuem si
milarmente noutra relaçio.

Rowell (1949), citado por DAVIS e

DIAMOND (1953) demonstrou que 2,4-D aumentou a suscetibilida
de do tomateiro a Al.tell.n.a.ll...La. 1.iolan.L. SINHA

&

WOOD (1964) rela

•1 13.
taram que o CCC atrasou

e reduziu a severidade da murcha causa

da por V. albo-atnum em tomateiro.
mas da murcha por V. albo-atnum

os sinto

Em algodoeiro,

foram

atrasadas

quando comparado com as plantas inoculadas não

em 12 dias

tratadas

com

CCC (ERWIN, 1977), Em nenhum caso o CCC atrasou ou reduziu
doença qu�ndo este foi aplicado ap6s a inocu lação

do

a

pat6g�

no.
As evidincias indicam que grande parte dos re
horas

guladores de crescimento i absorvida dentro de poucas
ap6s o tratamento (RICE, 1948, WEAVER, 1948).

Assim,

provável que se os reguladores de crescimento agem

parece

diretamen

te como fungit6xico ou inativador de toxinas,seu efeito seria
mais pronunciado quanto mais curto fosse o intervalo

entre a

inoculação e o tratamento.
Não se tem informação sobre o modo de açao

do

CCC em atrasar a murcha de Ven�lcllllum do algodoeiro, apesar
de SINHA e WOOD (1964) terem relatado que houve um aumento na
formação de tiloses em plantas de tomate tratadas.
Neste trabalho

nao

se investigou a

causa da

resistincia que as plantas, assim tratadas, adquirem.

Possi

velmente, os reguladores de crescimento devem

efei-

to estlmulante sobre o sistema dç fitoa1exina
BELL (1969) relatou que compostos fen61icos

ter

um

na berinjeia.
relacionados

gossipol,que foram isolados de plantas de algodão

ao

inoculadas

. 114.
e mostrados- serem induzidos pela inoculação, agiram

como

um

mecanismo de resistência em variedades tolerantes de algodão,
Mais tarde ZAKI et alii (1972) purificaram

o

composto

plantas de algodão e �esignaram-no de hemigossipol.

em

• 1 1 5.

5 ,· CONCLUSÕES
Dos estudos realizados,nas

condiçõ�s dos exp�

rimentos, foram obtidas as. seguintes conclusões:
1) As 1inhagens de berinjela RV-1, RV-11, RV-111
e RV-IV representam as melhores

fontes

da

resistência-a -V •. a.lbo-a..tJz.u.m. A população se,
gregante

� RCi

do

retrocruzamento·

(F 1: F. Market X RV-IV) X F. Market

mos-·

trou-se mais resistente a V. a.lbo-a..tJz.u.m
que as demais populações.

do

As-populações se

gregantes do retrocruzamento (F 1: Campinei
ra X RV-IV) X Campineira tiveram menores ín
dices de sobrevivência.
2 ) Con.siderando - s e

as

introduções R V - 1 , RV- 1 1

e RV-IV como padrões de
rança de tal cariter e

resistência, a he
controlada

por

um

• 1 1 6.

par de gene recessivo, proposto ser veve.
3) O coeficiente de herdabilidade

no

sentido

85,87%

restrito, ao nível de progênies, de
e o coeficiente de variação

,genética

de

20,53% indicam a presença de suficiente va
riabilidade _genética,de modo a permitir pr�
gressol subsequentes:
4) O isolados V 5, V 9 e V 3 foram os mais

pato

Foi observada especialização

fi-

siológica no patógeno,o que representa

uma

gênicos.

grande ameaça para os planos de melhoramen
to -visando resistência a V. albo-atnum.
presença de inte�ação diferencial

A

cultiva-

res X isolados no complexo berinjela X Ven
tlellllum indica ser do tipo vertical a re
sistência envolvida.

Assim, por ser a mur

cha uma doença de juros simples

e o hospe

deiro uma planta anual,considera-se

viivel

o uso de genes de resistência vertical, por
possibilitar a rotação de genótipos
tua9ão

da

e a a

seleçio estabilizadora.

5) Tnlehodenma sp. apresentou hiperparasitismo
a V. albo-at�um "in vitro".

Em condiç�es de

• 1 17•
casa de vegetação, o controle

de

V. a..l-

bo-atnum foi mais eficiente com a
ção de Tnichodenma ha.ma.tum e o
de Tniehodenma sp.

utiliza

isolado

T3

Este último isolado

e

T • .lignonum·reduziram sensivelmente a enfe�

midade em condições de campo.

Recomenda-se

a utilização destes fungos em testes

post�

riores.
6) Plantas de berinjela cv. F, Market micorri
zadas com Gigo-0pona. manga.nita.

e

Giga-0pona

hetenogama, i nocu 1 adas com V. a..lbo-atnum, f�
ram mal s resistentes à murcha do que as pla_!l
tas não micorrizadas.

Em-:contraste, G.lomu-0

.leptotiehum e G.lomu-0 macnoeanpum intensifi
caram a doença.

As

interações do sistema

micorriza-pat6geno-hospedeiro

sao

bastan

te complexas e,portanto,as relações de

es

pecificidade e eficiência micorrízica devem
ser analisadas cuidadosamente.
7) Os reguladores de

crescimento CCC,

AI B,

GA,.

2,4-D e Acido Succínico reduziram signific�
tivamente a incidincia da

doença.

controle foi conseguido com 2,4�o.

O maior.
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Tabela 1 - Valores e significâncias dos quadrados
coeficiente, de variação da análise

da

-médios

e

variância

da reação de resistência de cultivares de berinje
la a V. a.lbo-a:U.um.

Piracicaba, SP., 1984.

s. Q.

Q.M.

2

0,7112

0, 3556

Tratamentos

13

15,5874

1, 199 O

Resfduo

26

1,7738

0,0682

Fontes de Variação
Blocos

G. L.

Média Geral:

4,1258

Coeficiente de variação(%):

6,33

Transformação:

lfndice de sobrev ivência

F

17,5752**

.136.

Tabela 2 - Valores e significâncias do quadrado médio e

coe

fici�nte de variação da an�lise da variância do Ex
perimento 11. Reação de populações

segregantes de

berinjela a V. a.lbo-a..tfl.um. Piracicaba, SP., 1984.

s. Q.

Q.M.

3

0 ,4 33692

0,144564

Populações

11

6,942375

0,631125

Erro

31

5,998731

O,1935 07

Fontes de Variação
Blocos

Média

G. L.

F

3,26*

3,27

Coeficiente de Variação(%):

14,00

Transformação:

I 1. S.

Unidade

1 • S. = índice de sobrevivência

. 137.

Tabela 3 - Valores e significincias do quadrado midio da ana
lise da varí�ncia entre e dentro de progênies

de berinjela para reação de·resistência
bo-a.tJtum.

Piracicaba, SP., 1984.

Fontes de Variação

G. L.

Q.M.

2

0,3102

Progênies

l2

4,3099

Erro

24

0,6091

Blocos

Midía
Coeficiente de Variação(%):

6,006
12,99

Transformação:

IX + 1/2

Unidade:

X=Notas

**Significativo ao nível de 1% pelo teste F.

a

Fio

V. al
F

7,07**

. 138.
Tabela 4 - Valores e signif icâncias dos quadrados médios

da

anilise d� variância do Experimento V - Patogenic!
dade de isolados de Ve�tieillium albo-at�um em be

rinjela.

Piracicaba, SP., 1984.
G. L.

Q.M.

9

3,09506

Resfduo (a)

20

0,10079

Parcelas

29

Fontes de Variação
Isolados (1)

Cúltivares (e)

F

30,71**

3

9,14715

1745,94**

Interação (1 X C)

27

1,22813

234,42**

Resfduo (b)

60

0,00524

Total
Média:
Coeficiente de Variação(%):

119
3,90
(a) 8,15

(b) 1,86

Transf ormações:
Unidade:

I .S. = índice de sobrevivência

**Significati vo ao nfvel de 1 % de probabi1 idade pelo teste F.

. 139.

Tabela 5 - Valores e significânc ias do quadrado médio e coe

ficiente de variação da análise da variância do Ex
perimento VI - Proteção cruzada

em berinjela.
Fonte de Variação

Piracicaba, SP., 1 984,
G. L.

Q.M.

B1 ocos

5

0,2236

Tratamentos

6

7,188 7

30

0,5245

Erro

Média:

7,9

Coeficiente de Variação{%):

9, 1 7

Transformação:
Unidade:

de

V. albo-at�um

✓x + 112

X = Notas

**Significativo ao nfvel de 1% de probabilidade.

F

13,7058**

X=%

are sen ✓

x

-X=%

are sen ✓

x

15

2

G. L.

* e **Sig�ificativo aos niveis de 1% e de 5% de probabilidade pelo teste F.

Unidade:

Transformação:

16,1 6

23,28

48,4667

238,6985*

Q.M.

Coeficiente de Variação(%):

12

3

G. L.

43,07

60,88

419,9100**

Q. M.

Ensaio 11

33,52

21

6

G. L.

Ensaio

Média:

Erro

Tratamentos

Fontes de Variação

X=%

are sen ✓

17,39

57,20

x

98,9879

1172,8810**

Q.M.

Ensaio 111

Tabela 6 - Valores e significincias dos quadrados midios e coeficiente de variação da anili
se da variincia do Experimento VII - Est,udos de controle biológico de
Ve.Jut.-le-lltium albo-at�um em berinjela com Tnichode�ma sp. Piracicaba, SP., 1984.

• 140•

.

t

;'·

j

Q.M.

10

9,50

8,673

0,6792

4 34,0690**

G,L.

Peso Fresco da
Parte Aérea

-

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F.

J/Anã1i se feita com os dados t_ransformados em are sen /%/100 ,

18,76

Coeficiente de Variação(%}:

94,1865

51, 72

1O

Erro

859,6548**

Q.M.

Média:

4

G.L.

Tratamentos

Fontes de Variação

Análise da Doença-!-1

j

,

1O

4

12,34

4,311

0,2832

4,9222**

1O

4

-

4 ;17

15, 197

0,4008

30,4520**

Peso Fresco do-Sis Altura da Planta
tema Radicular
G.L
Q.�M.
G,L.
Q.M.

j

Tabela 7 - Val ores e significâncias dos quadra dos m�dios e coeficientes de variação-d a ana
1i se da variância d o Exp eri m ento VI 11 _:"(n:fl'uên.ci� de micorrizas vesículo-arbu�
/ ;. �
' t \
\,e �
;
cu1ares n a murcha de Ve�tieillium e m beri njela. Pir acic aba , SP., 19 84.
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albo-a�4um e m b e rinjela,

Anil ise s f e i tas c om os dados não transformados, ex

13,2175

Q.M.

* e **Significativo aos níveis de 5% e ·1% de probabilidade pelo teste F, respec tivamente,

28,72

20,19

31,40

8,59

20,08

Coe ficiente de Variação(%):

2,9756

2,1628

3,04* 39,6643

F

13,33**

F

Al tura da Planta

3,4406

5,12

132,8312

6,5668

1,1549

9,19

20

Erro

1116,5144· 8,41** 15,5851 4,53**

1,4041

. Q.M.

36, 70

1O

Tratamentos

48,7677

F

Q.M,

F

Q,M,

Peso Fresco da
Raiz

Média:

2

G.L,

Blocos

Fonteis de Variação

Peso Fresco da
Parte Aérea

Anilise-da •·
Doe nçaJ/

�;�o para o c ari t e r doença, c u jos dados f oram transfor�aJ�s e m are se n /%/100,

v;

Tab el a 8 - V alores e signifi c�ncias dos quadrados �iJ10� d�s anilises da variincia do Exp�
r imento IX - Efei tos d e re g ul adores de cres�lm�nto na inc idincia da mu rcha de
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