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RESISTÊNCIA DE CULTIVARES DE Solanum tuberosum E DE 

HÍBRIDOS DE S. tuberosum x S. berthaultii A Myzus persicae 

(Suizer), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Phthorimaea 

operculella (Zeller) E PRAGAS DE SOLO. 

RESUMO 

Autor: CESAR PAGOTTO STEIN 

Orientador: DR.JOSÉ DJAIR VENDRAMIM 

Estudou-se a ocorrência e o tipo de resistência a 

pragas nas cultivares Achat, Aracy, Itararé e Apuã (Solanum 

tuberosum) e nos híbridos N 140-201 e NYL 235-4 (S. 

tuberosum x S. berthaultii). Foram desenvolvidos trabalhos 

em campo e em casa-de-vegetação com o pulgão verde, Myzus 

persicae; ensaio de campo com a mosca minadora Liriomyza 

huidobrensis e com insetos de solo causadores de danos em 

tubérculos; e ensaio de laboratório com a traça-da-batata, 

Phthorimaea operculella criada em tubérculos a 24-27 º C e 

fotofase de 14 horas. Os clones N 140-201 e NYL 235-4 

mostraram se suscetíveis ao pulgão verde, enquanto 'Aracy' 

e 'Achat' expressaram resistência do tipo antixenose. Para 

L. huidobrensis, as cultivares Itararé e Apuã mostraram

efeito antixenótico para a alimentação, enquanto os 
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híbridos N 140-201 e NYL 235-4 não mostraram deterrência 

para a alimentação No campo, os híbridos N 140-201 e NYL 

235-4 apresentaram resistência a pragas que causam danos em

tubérculos, da mesma forma que em laboratório, com a traça

da-batata, P. operculella. A antibiose foi o mecanismo que 

se expressou contra esta traça, causando alta taxa de 

mortalidade larval e alongamento desta fase. 
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RESISTANCE OF Solanum tuberosum ANO HYBRIOS OF S. tuberosum x 

S. berthaultii TO Myzus persicae (Sulzer), Liriomyza huidobrensis

(Blanchard), Phthorimaea operculella (Zeller) ANO SOIL INSECTS. 

Author: CESAR PAGOTTO STEIN 

Adviser: DR. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM 

SUMMARY 

The occurrence and mechanism of plant resistance 

to some pests were studied on potato ( Solanum tuberosum) 

cultivars Achat, Aracy, Itararé and Apuã and on the hybrids 

N 140-201 and NYL 235-4 from S. tuberosum x S. berthaultii. 

Myzus persicae ( green peach aphid) was evaluated in the 

greenhouse and in field plots. Liriomyza huidobrensis (leaf 

miner) and soil insects were evaluated in field plots 

Phthorimaea opercullela (potato tuber moth) was evaluated 

in the laboratory, in the rang of 24 to 27 º C and 

photophase of 14 hours, on potato tuber. The clones N 140-

201 and NYL 235-4 were susceptible to attack of the green 

peach aphid, while the cultivars Aracy and Achat showed 

field resistance (antixenosis) to this pest. All clones 

from S. tuberosum and the hybrids N 140-201 and NYL 235-4 

did not show resistance in the grenhouse. The cul ti vars 

Itararé and Apuã showed resistance (antixenosis) for 

alimentation of L. huidobrensis, while the hybrids N 140-
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201 and NYL 235-4 did not show deterrent action for 

alimentation. In the field, the clones N 140-201 and NYL 

235-4 showed resistance to tuber damage. The sarne resul ts

were observed for potato tuber moth in the laboratory 

experiment. Antibiosis was the mechanism of resistance to 

P. operculella, increasing larval mortality rate and 

development time. 



1. :tNTRODUÇÃO

A batateira, Solanum tuberosum L., originária 

dqs Andes sul-americanos, atualmente se encontra difundida 

por quase todo o mundo. Para o Brasil é a hortaliça mais 

importante, sendo o Estado de São Paulo o 2° maior produtor 

nacional, segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE ( 1992) . Este produto vem 

sendo objeto de intenso processo de industrialização, desde 

a década de 70, ocasionando um forte movimento de 

introdução de novos cultivares. Tais introduções visam a 

obtenção de materiais mais adaptados às novas regiões de 

plantio e às diferentes exigências do mercado. 

No cultivo da batata nos trópicos, as perdas 

ocasionadas por insetos e patógenos são fatores limitantes. 

O número de doenças que pode afetar esta Solanáceas está ao 

redor de 40 e continua aumentando (Souza Dias, 1988). O 

número de espécies de insetos daninhos à cultura também é 

elevado, tendo cada espécie sua importância de acordo com a 

região e o genótipo cultivado (Radcliffe, 1982). 

A quantidade de fungicidas, inseticidas e 

herbicidas utilizada pelos agricultores varia de acordo com 

a região, mas comumente são usados de forma excessiva, 

podendo variar de 24 a 30 aplicações durante o ciclo da 
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cultura, trazendo grandes problemas ambientais e econômicos 

(França et al., 1993). Radcliffe (1982) ressalta que 

enquanto muito pode ser feito em termos de controle 

cultural e químico, a forma mais desejável de se tratar com 

este problema seria a incorporação de resistência em 

cultivares comerciais. 

Entretanto, a expressão e a estabilidade da 

resistência de plantas ao ataque de um inseto depende do 

genótipo da planta, do biótipo do inseto e da interação 

inseto-planta sob diferentes condições ambientais (Gallun 

& Khush, 1980). A relação inseto-planta é afetada também 

por fatores bióticos tais como: infestação prévia de 

insetos, inimigos naturais, competição entre pragas, 

hospedeiros alternativos, padrões espaciais da planta e 

plantas doentes (Green & Ryan, 1972; Tingey & Singh, 1980). 

Por isso, torna-se importante estudar o comportamento dos 

diferentes genótipos nas regiões em que se pretende 

cultivá-los. 

No Brasil, a EMBRAPA / Hortaliças,com a 

colaboração de outras Instituições, vêm introduzindo e 

testando clones avançados de batata, desenvolvidos pelo 

programa de melhoramento da Universidade de Cornell, cujo 

projeto é financiado pela fundação norte-americana "The 

Mcknight Foundation". Alguns clones introduzidos foram 

desenvolvi dos a partir de espécies selvagens, cuja 

característica é a resistência a algumas espécies de 

insetos devido a presença de glicoalcalóides e de dois 

tipos de tricomas glandulares. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

comportamento destes clones originários de cruzamentos com 
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Solanum berthaultii, em comparação com cultivares 

comerciais àe S. tuberosum, em relação a Myzus persicae 

(Sulzer, 1776), Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926), 

Phthorímaea operculella (Zeller, 1873) e pragas de solo que 

comumente ocorrem no Estado de São Paulo. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

genética 

A batateira (Solanum spp.) 

expandida a partir da década 

teve 

de 20, 

4 

sua base 

quando se 

iniciaram as expedições para coleta de cultivares nativas e 

espécies selvagens, juntamente com o estabelecimento de 

centros de manutenção de gerrnoplasma. A obtenção de novas 

cultivares foi incrementada a partir dos anos 40, com a 

utilização de S. demissum visando à resistência ao fungo 

Phytophthora infestans, mas foi na década de 70 que a 

cultura passou a obter maiores avanços na área de 

resistência a insetos, utilizando-se novas técnicas de 

detecção e utilização de fontes de resistência (Plaisted & 

Hoopes, 1989; Tingey, 1984). 

Em geral, os mecanismos de defesa contra 

herbívoros são multidimensionais, sendo a defesa química 

uma parte do complexo de estratégias que permite às plantas 

coexistirem com herbívoros e patógenos e ter sucesso na 

competição com outras espécies de plantas numa mesma 

comunidade (Kogan, 1986). 

Anteriormente, grande quantidade de compostos 

orgânicos produzidos pelas plantas, cujas funções se 

desconhecia, foram considerados produtos finais do 

metabolismo. Atualmente, muitos desses compostos passaram a 
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ser reconhecidos como componentes de defesa química, 

podendo agir isoladamente ou em conjunto para promover a 

resistência da planta ao ataque de insetos ou patógenos. 

Deste complexo podem fazer parte substâncias como os 

antibióticos, alcalóides, terpenos e proteínas (Ryan, 

1990). 

2.1. Mecanismos de resistência de so1anáceas a insetos. 

Kogan (1986), citando vários autores, considera 

três linhas de defesa química em Solanaceae. A primeira 

delas se refere à defesa externa, representada pelos 

compostos contidos nos tricomas glandulares dos Tipos A e 

B. A segunda diz respeito à presença de glicoalcalóides nos

tecidos da planta que podem afetar o desenvolvimento dos 

insetos que dela se alimentam e, a terceira, aquela que 

envolve um mecanismo de indução de resistência. 

Os tricomas glandulares são encontrados em 

vários gêneros de Solanaceae, sendo os Tipos A e B comuns 

ao gênero Solanum. O tricoma Tipo A, medindo cerca de 120 a 

210 µ e apresentando no seu ápice uma glândula tetralobada 

de 50 a 70 µ de diâmetro, libera seu exsudato após a 

ruptura mecânica da junção do pêlo com a glândula, que não 

é mais reposta pela planta. o tricoma Tipo B que é mais 

longo, mede cerca de 600 a 950 µ e apresenta no seu ápice 

uma gota ovóide de exsudato de aproximadamente 20 a 60 µ de 

diâmetro. Este exsuda to é extremamente adesivo e é 
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transferido facilmente através do contato. Esta gota é 

renovada pela planta, atingido suas dimensões originais 

dentro de 8 dias (Tingey, 1991). 

Pequenos artrópodes, como os afídeos e 

cigarrinhas, ao se locomoverem na superfície da planta, 

entram em contato com os exsudatos dos tricomas Tipo B, que 

ficam aderidos aos tarsos e aparelhos bucais. Este material 

prejudica a locomoção do inseto e aumenta a eficiência da 

ruptura dos tricomas Tipo A, que por sua vez liberam seu 

exsudato que é rapidamente polimerizado, imobilizando o 

inseto à planta e levando-o a morte por inanição (Tingey & 

Laubengayer, 1981). 

Como linha de defesa pós-ingestiva, os 

glicoalcalóides aparecem no gênero Solanum em quantidade e 

qualidade diversificada, podendo afetar aspectos do 

comportamento e biologia de várias espécies de insetos 

(Kogan, 1986). Estes compostos são fatores importantes para 

a qualidade dos tubérculos, sendo que algumas espécies 

tuberíferas deste gênero, que podem ser de interesse dos 

melhoristas, apresentam altos níveis de glicoalcalóides 

totais ou os apresentam como tipos raros (solasonina e 

solamargina) . No entanto, não se recomenda o consumo de 

tubérculos que contenham uma concentração de 

glicoalcalóides totais maior que 20 mg/ 100 g de peso 

fresco pelo risco à saúde. Da mesma forma, a utilização de 

cultivares com altos níveis de tipos raros de alcalóides 

deve ser feita com ressalvas já que suas propriedades 

tóxicas e/ou teratogênicas ainda são mal definidas ou 

desconhecidas. Esta diversidade de compostos apresentada 
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nas diferentes espécies é controlada por mecanismos 

poligênicos, que aliados à alta correlação entre os níveis 

dos compostos existentes nas folhas e tubérculos, 

dificultam os processos de transferência dessas 

características durante o desenvolvimento dos programas de 

melhoramento (Gregory, 1984; Sanford et al., 1984; Tingey, 

198 4) . 

O mecanismo de defesa indutivo contra a 

herbivoria é.um processo complexo não bem esclarecido, onde 

estão envolvidas de oi to a dez famílias de inibidores de 

proteases. As proteínas que formam complexos com proteases 

inibem as propriedades proteolíticas. Além deste papel 

regulador, elas também são importantes para a proteção de 

líquidos e tecidos contra a degradação provocada por 

atividades proteolíticas indesejáveis ou de procedência 

externa (Ryan, 1973 e 1990). 

Segundo Kogan (1986), injúrias mecânicas em 

folhas de batateiras resultam em síntese e acúmulo de dois 

inibidores de proteinases nas células das folhas. Se em 

poucas horas a folha for danificada novamente, o acúmulo de 

inibidores se dará numa razão de duas a três vezes maior 

daquela que ocorreu após o primeiro dano. Todo este 

processo se inicia na região danificada, com a liberação de 

um polissacarídeo chamado "fator de indução de inibidor de 

proteinase" que se desloca pela planta aumentando sua 

resposta a injúrias subsequentes. O inibidor de proteinase 

ao ser ingerido pelo inseto interfere na degradação dessas 

enzimas, causando desequilíbrio do metabolismo hormonal. 

Isto leva a uma hipersecreção crônica acarretando a perda 
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da atividade proteolítica no intestino e, consequentemente, 

a perda de apetite, a menor ingestão de alimento e eventual 

morte do inseto. 

2.2. Resistência de batateira a afídeos. 

para a 

(Sulzer) 

Os pulgões são insetos de grande importância 

cultura da batata, destacando-se Myzus persicae 

e o Macrosiphum euphorbiae (Thomas) corno aqueles 

de ocorrência mais freqüente, causando prejuízos diretos 

pela sucção de seiva ou indiretos pela transmissão de vírus 

(Radcliffe, 1982). 

M. persicae, por ser um vetor eficiente de 

doenças viróticas, é considerado a praga chave da cultura, 

principalmente em campos de produção de sementes. A espécie 

tem ampla distribuição mundial, um grande número de 

hospedeiros e pode transmitir cerca de 100 f i tovírus em 

aproximadamente 30 famílias de plantas, havendo cerca de 30 

destas viroses associadas a M. pesicae apenas na cultura da 

batata (Radcliffe,1982; Câmara et al., 1986). 

k disseminação de viroses no campo geralmente 

está relacionada com a forma alada, tornando o uso dos 

inseticidas ineficientes para impedir a transmissão das 

doenças. As viroses de relação não estiletar como aquela 

causada pelo Vírus Y da Batata ("Potato virus Y"-PVY) podem 

ser transmitidas já na picada de prova e, mesmo as 

circulativas, que exigem certo tempo para a inoculação do 

vírus, corno o Vírus do Enrolamento das Folhas ("Potato 
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leafroll virus"-PLRV), podem ser transmitidas antes que os 

inseticidas eliminem os vetores (Radcliffe, 1982; Souza 

Dias, 1988). 

A migração de M. persicae em Campinas foi 

estudada por Costa (1970) durante os anos de 1967 a 1969. O 

autor verificou que os maiores valores mensais de coletas 

de fêmeas aladas ocorreram nos meses de maio a agosto, 

quando cerca de 57% do total anual foi capturado, 

coincidindo com o período de temperatura média mensal entre 

16
° 

e 20
º

C. Resultados semelhantes sobre a relação entre o 

número de insetos alados capturados e a temperatura média 

também foram observados por Oliveira ( 1971) e Furiatti & 

Almeida (1993), sendo que estes últimos ainda constataram a 

ocorrência de uma relação significativa entre o número de 

M. persicae capturados em armadilhas e a infecção da

cultura pelo PLRV. Todos estes autores concluíram que a 

migração dessa espécie de pulgão tende a reduzir quando a 

temperatura média mensal se eleva. Isto torna as culturas 

de inverno mais sujeitas a infecções por viroses e, 

consequentemente, a maiores perdas. Cupertino & Costa 

(1970) mostraram que a redução na produção causada pela 

infecção secundária do PLRV foi em média 60, 8% do peso 

total dos tubérculos produzidos e de 7 5, 5% do peso dos 

tubérculos do tipo graúdo ("especial" mais "primeira"), 

podendo variar de acordo com a cultivar. Uma redução de 50% 

na produção proveniente de plantas viróticas também foi 

observado por Câmara et al. (1986). 

Sanford et al. (1984), citando vários autores, 

relataram que em S. tuberosum subsp. tuberosum parece 

ocorrer uma suscetibilidade generalizada ao ataque de M.
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persicae e M. euphorbiae, embora diferenças nos níveis de 

infestação sejam observados e explicados pelos diferentes 

padrões de crescimento das cultivares. Este tipo de 

resistência foi considerado de pouco valor 

programas de melhoramento. Entretanto, Jane et al. 

para os 

(1982), 

visando determinar a resistência antibiótica a M. persicae, 

através da avaliação de vários aspectos da biologia do 

inseto, constataram que as cultivares Ulster Tarn, Record e 

Maris Piper foram relativamente resistentes ao pulgão em 

relação a King Edward e Desirée. 

Resistência aos pulgões M. persicae e M. 

euphorbiae tem sido identificada em um número considerável 

de espécies de Solanum. Gibson (1971) constatou que S.

polyadenum, S. berthaultii e S. tarijense apresentavam 

resistência a esses pulgões devido à presença de tricomas. 

O autor relatou, ainda, que para a imobilização dos afídeos 

foi necessário o acúmulo de material glandular de várias 

dezenas ou centenas de tricomas e que esta resistência vai 

reduzindo com o aumento da idade da planta, em decorrência 

da redução do número de tricomas glandulares nas folhas e 

ramos. 

Radcliffe et al. 1
, citados por Sanford et al. 

(1984), apresentaram os resultados de um extenso trabalho 

de campo para avaliar a resistência de diferentes espécies 

de Solanum a M. persicae e M. euphorbiae. Os autores 

verificaram que muitas introduções de S. bulbocastanum e 

1 Radcliffe, E.B.; Lauer, F.I.; Lee, M-H.; Robinson, D.P. Evolution of the

United States potato collection for resitance to green peach aphid and 

potato aphid. Minn. Agric. Exp. Stn. Tech. Bull. 331, 1981. 
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algumas outras espécies apresentaram alta resistência a 

ambas as espécies de afídeos. Altos níveis de resistência a 

M. persicae foram encontrados em S brachistotrichum, S.

cardiophyllum, S. stenophyllidium e S. trifidum. Em relação 

a M. euphorbiae, encontraram resistência em S. hjertingii, 

S. polytrichon e S. stoloniferum. Gibson (1971) também 

verificou que para M. persicae, S. demissum foi quem 

apresentou maior resistência, seguida de S. chacoense e S. 

stoloniferum. Para M. euphorbiae a seqüência decrescente de 

resistência foi alterada para S. chacoense, S. 

stoloniferum e S. demissum. O autor, ainda, concluiu que os 

fatores que condicionam a resistência para cada espécie de 

afídeo foram diferentes entre essas espécies de Solanum. 

Radcliffe et al. (1988), por intermédio de 39 

experimentos de campo e laboratório em várias localidades e 

ambientes, determinaram a estabilidade da resistência a M. 

persicae em 82 introduções de batateiras, representando 42 

espécies silvestres. As introduções mais resistentes foram 

S. capsicibaccatum PI 205560; S. bulbocastanum PI 275189,

PI 275194 e WRF 1565; S. trifidum PI 255540; S. canasense 

PI 283074; S. chiquidenum PI 310989; S. chomotophilum PI 

243340 e S. etuberosum PI 245924. As mais suscetíveis foram 

S. gandarillasii PI 283076; S. tuberosum 'Red Warba'; S.

kurtzianum WRF 330; S. vernei PI 320332 e PI 320333; S.

chacoense PI 320285; S. brachycarpum PI 275183; S. 

spasiphilum PI 310972; S. mochicense PI 338616 e S. acaule 

PI 275130. Os autores observaram, também, que a resposta de 

populações do pulgão verde provenientes dos trópicos à 

planta hospedeira diferiu da resposta apresentada pelas 

populações originárias de regiões do Hemisfério Norte. 
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Também, concluíram que cultivares resistentes desenvolvidas 

através de cruzamentos interespecíficos podem ser 

amplamente utilizadas, 

estável. 

pois sua resistência permanece 

Gibson (1971), trabalhando com S. tuberosum e 

mais as espécies silvestres S. berthaultii, S. polyadenium 

e s. tarijense, constatou a escassez de tricomas 

glandulares Tipo A em S. tuberosum, enquanto que as outras 

o apresentavam em abundância. Em S. berthaultii, S. 

polyadenium e S. tarijense as densidades de tricomas Tipo A 

foram, respectivamente, 8, 8; 9, O e 2, 6/mm2 
na superfície 

adaxial da folha; 3,7; 3,7 e 2,7/mm2 
na superfície abaxial 

da folha; 10,5; 23,8 e 2,9/mm2 no pecíolo e 32,9; 47,9 e 

37,9/mm 2 nos ramos. Liberando 50 fêmeas adultas de M.

persicae no solo de vasos onde se encontravam plantadas 

isoladamente cada uma dessas espécies selvagens, o autor 

verificou que cerca de 30% dos pulgões morreram 

aprisionados pelos exsuda tos após 24 horas da liberação. 

Comparando seus resulta dos com os de outros autores, ele 

concluiu que a diferença na suscetibilidade das diferentes 

partes da planta deveu-se a vários fatores, sendo um deles 

a abundância de tricomas glandulares. Tendo os insetos sido 

liberados no solo, aqueles que se locomoveram pouco sobre o 

tecido com alta densidade de tricomas (ramos) e se alojaram 

nas folhas velhas, onde ocorre as mais baixas densidades 

desses tricomas, foram menos imobilizados do que aqueles 

que se locomoveram mais a procura de seu local de 

alimentação. 

Tingey & Laubengayer (1981), comparando a 

cultivar Katahdin de S. tuberosum com os clones PI 310927-7 
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B) de s. 

berthaul tii, verificaram que os tricomas Tipo A das duas 

espécies são similares, porém, aqueles que ocorrem em S.

tuberosum liberam uma substância não adesiva, que não 

endurece e nem escurece. Observaram, também, que a maior 

mortalidade de ninfas ocorreu na espécie selvagem e que a 

quantidade de ninfas vivas com exsudatos escurecidos 

aderidos aos tarsos e aparelhos bucais cresceu com o 

aumento da densidade de tricomas, enquanto que para as 

ninfas mortas este efeito não foi verificado. As ninfas com 

substâncias do tricoma Tipo B aderida aos tarsos romperam 

cerca de 80 a 85% dos tricomas Tipo A com que tiveram 

contato, comparado com somente 1 a 5% daqueles tocados 

pelas ninfas isentas de exsudatos aderidos, mostrando haver 

uma interação complementar entre os dois tipos de tricomas. 

Em um estudo para verificar a resistência de S. 

neocardenasíi ao pulgão M. persícae, Lapointe & Tingey 

(1986) compararam o clone PI 502642 desta espécie com o 

clone PI 310927 (com tricomas Tipo A e B) e PI 473334 (sem 

tricomas Tipo B) de S. berthaultií e a cultivar suscetível 

'Green Moutain' de S. tuberosum. Os números médios de 

tricomas observados na face abaxial dos folíolos foi de 

0,04/mm2 do Tipo A e de 2,63/mm 2 do Tipo B para o clone PI 

502642. No clone PI 310927 foi de 2, 0/mm 2 do Tipo A e de 

10,96/mm2 do Tipo B, constatando que S. neocardinasií, 

apesar de expressar resistência ao pulgão, apresenta 

densidade de tricomas Tipos A e B significativamente menor 

que em S. berthaultií (PI 310927). Entretanto, verificaram 

que os tricomas Tipo B de S. neocardenasii desenvolveram 

gotas com diâmetro e volume de 2, O e 7, 7 vezes maiores, 
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respectivamente, que em S. berthaultii (PI 310927). Em 

vista disto, os autores consideraram que a reduzida 

sobrevivência dos pulgões em S. neocardenasii refletiu o 

estresse associado com a imobilização e o esforço quando do 

contato com as grandes gotas extremamente adesivas do 

exsudato do tricoma Tipo B. Ainda, segundo os mesmos 

autores, o número de picadas efetuadas pelos pulgões em 45 

minutos de teste, não diferiu entre S. neocardenasii e a 

cultivar suscetível de S. 

para iniciar a picada 

neocardinasii do que em S.

S. berthaultii. Após 

tuberosum. 

de prova 

tuberosum, 

iniciada 

No entanto, 

foi maior 

o tempo 

em S.

porém, menor que em 

a alimentação, S.

neocardinasii foi tão aceita quanto a cultivar Green 

Moutain. Em outro ensaio, observaram que a sobrevivência 

foi intermediária em S. neocardenasii em relação a 'Green 

Moutain' e o clone PI 310927. As populações de pulgões 

tiveram urna taxa líquida de reprodução de 1, 3 para S.

neocardenasii, de 5,2 para S. tuberosum cv. Green Moutain e 

de 8,2 para o clone PI 473334 de S. berthaultii. No clone 

PI 310927 desta última espécie os pulgões não se 

reproduziram. Os resultados mostraram, também, que a 

remoção dos tricomas Tipo B afetou apenas o tempo de 

desenvolvimento do inseto, mas o grande decréscimo da taxa 

líquida de reprodução em S. neocardenasii refletiu o 

aumento da mortalidade, a redução na longevidade e a 

redução no período reprodutivo. 

Em S. berthaul tii, Moraes ( 1994) encontrou na 

face abaxial dos folíolos do clone PI 310927, 1, 20 e 9, 7 6 

tricomas/mm 2 dos Tipos A e B, respectivamente, e 4,18 

tricomas Tipo A /mm 2 no clone PI 473334. Em seus estudos, o 
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autor comprovou a interação dos dois tipos de tricomas, 

demonstrando que eles afetam o comportamento e o 

desenvolvimento do inseto. A mortalidade das ninfas após 72 

horas da infestação foi de 48,57 e 29,29% para os clones PI 

310927 e PI 473334, respectivamente, mostrando que a 

presença do tricoma Tipo B no clone PI 310927 intensifica o 

efeito do tricoma Tipo A. 

A presença de compostos voláteis nas gotas de 

exsudatos dos tricomas Tipo B parece contribuir para a 

resistência contra os afídeos. Gibson & Pickett (1983) 

observaram que o pulgão M. persicae foi repelido a uma 

distância de 1,0 a 3,0 mm das folhas de S. berthaultii, PI 

265858. Além disso, o ar coletado acima das folhas dessas 

plantas induziu uma rápida dispersão dos pulgões agrupados 

em colônias, um comportamento similar aquele dos afídeos 

expostos ao feromônio de alarme, cujo componente principal 

é o E-(�)farnesene, substância também isolada do exsudato. 

Sams et al. (1976) avaliaram 57 progênies 

tuberíferas de Solanum spp., incluindo híbridos intra e 

interespecíficos, para resistência ao pulgão M. persicae. 

As progênies segregaram para resistência, tendo a maioria 

delas produzido clones altamente resistentes. A resistência 

pareceu parcialmente dominante e a interação com o ambiente 

foi baixa. A herdabilidade estimada foi de 50-60% nas 

populações diplóides e tetraplóides. 

A herdabilidade das características dos 

tricomas e suas relações com a resistência a M. persicae em 

populações de híbridos de S. berthaultii e S. tuberosum, 

foram estudadas por Mehlenbacher et al. ( 1984) . O tamanho 

da gota do tricoma Tipo B apresentou alta herdabilidade, 
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com cerca de 64%, enquanto a densidade desse tipo de 

tricoma teve um valor intermediário de 22%. A densidade de 

tricoma Tipo A foi variável entre e dentro de um mesmo 

clone, porém com altos valores quando as contagens foram 

feitas em grande número de plantas no campo. Nenhuma dessas 

características foi correlacionada com a supressão de 

populações do pulgão, embora híbridos de F2 e F3 tenham 

expressado alta resistência. A resistência de S.

berthaultii parece ser um complexo de interações de fatores 

físicos e químicos. A herança da densidade dos tricomas dos 

dois Tipos, A e B, aparentemente é controlada por um número 

pequeno de genes (Mehlenbacher et al.,1983). 

2.3. Resistência da batateira a Liriomyza spp. 

A mosca minadora, Liriomyza spp., tem causado 

grandes problemas em diversos países. Parrella (1987), 

citando vários autores, considera que este problema envolve 

primariamente duas espécies: Liriomyza trifolii (Burgess) e 

Liriomyza huidobrensis ( Blanchard) . A primeira que tinha 

uma distribuição limitada, hoje pode ser considerada 

cosmopolita e é a maior praga em número de hospedeiros, 

tendo os relatos demonstrado um aumento drástico deste 

número. Em 1965, 59 plantas hospedeiras foram listadas para 

L. trifolii, crescendo para 112 em 1984 e para mais de 400

em 198 6. Esta polifagia favoreceu sua disseminação por 

novas áreas. Este crescimento se agrava por vir acompanhado 

de resistência do inseto a inseticidas, criando 
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dificuldades no seu controle. L. huidobrensis, espécie 

anteriormente comum apenas na América do Sul, atualmente 

vem causando preocupações em outras regiões. A sua presença 

foi constatada na Califórnia, E. U. A., trazendo apreensão 

aos importadores e produtores de flores, principalmente de 

crisântemo {Parrella, 1987). 

A mosca L. huidobrensis é uma das principais 

pragas da cultura da batata na Costa do Peru e em outros 

países como a Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Costa 

Rica. Considerada uma praga secundária, está se tornando 

uma praga primária em conseqüência do abuso no uso de 

inseticidas para controlar outros insetos-alvo {Palácios & 

Raman, 1993). 

Fagoonee & Toory ( 198 3) , investigando os 

mecanismos de seleção hospedeira para a mosca minadora L.

trifolii, através da utilização de várias espécies de 

plantas, verificaram que a suscetibilidade diferencial 

entre o feijão e a batata forneceu informações sobre os 

fatores que afetam a seleção do hospedeiro alimentar. A 

distribuição e a densidade de tricomas foliares, bem como o 

estado nutricional da planta, mostraram ser importantes 

neste processo. Altas densidades de tricomas agiram como 

deterrente físico, tal qual a senescência das folhas 

primárias do feijoeiro levou a não aceitação do hospedeiro. 

Em condições de livre escolha, 

batata, já que, segundo os 

maior número de tricomas. 

a mosca preferiu o feijão à 

autores, esta última possui 

Romero et al. ( 1991), estudando a preferência 

alimentar e o ciclo de vida de L. huidobrensis em batata, 

aipo e cinco espécies de ervas daninhas, constataram que a 



18 

mosca teve preferência por se alimentar em batata e em uma 

das ervas daninhas ( Galinsoga cilia ta) . No entanto, não 

encontraram diferenças significativas no período de 

desenvolvimento larval e pupal entre todas as plantas 

estudadas. 

No Peru, Romero & Raman (1988) compararam cinco 

cultivares nativas com cinco cultivares desenvolvidas pelo 

Programa Nacional da Batata daquele país, com relação à 

resistência a diversas pragas. Neste trabalho, os autores 

citam apenas o gênero Liríomyza entre as moscas minadoras 

causadoras de danos à cultura. Os resultados obtidos 

mostraram que a cultivar nativo Arnarilla foi a menos 

atacada, apresentando em média 1,67 pupas por planta, 

seguido pelas cultivares Tarma, Mariva, Cunuri, Hualash e 

Semita, todas com médias variando de 2,3 a 2,6 pupas por 

planta. Destas cultivares, somente Mariva foi desenvolvida 

pelo programa de melhoramento, sendo as demais nativas. As 

outras quatros cultivares desenvolvidas formaram o grupo 

das mais atacadas, com médias que variaram de 2,82 a 3,09 

pupas por planta. 

Devido ao hábito larval da Lír iomyza spp. , a 

última chance de escolha do hospedeiro ocorre no momento da 

oviposição, o que tem levado a uma série de estudos sobre a 

preferência do inseto pelo tipo, idade e tamanho das 

folhas. As fêmeas adultas exibem uma distinta preferência 

pela planta hospedeira, podendo haver uma base genética 

para tal comportamento (Parrella, 1987). 

crisântemo, 

concluíram 

Parrella et al. (1983) quando avaliaram o 

aipo e tomate como hospedeiros de L. trifolií, 

que esta era a ordem decrescente de 



19 

suscetibilidade dos hospedeiros, baseando-se na relação 

entre o número de pontuações de alimentação e a fertilidade 

apresentada por fêmea. O tomate apresentou, além do menor 

número de pontuações de alimentação, a menor viabilidade de 

ovos, a maior mortalidade no período larval e a menor 

longevidade. Concluíram, também, que pela grande 

variabilidade ocorrida nas características biológicas 

específicas do inseto, nas diferentes plantas hospedeiras, 

sérios erros podem ser cometidos se a biologia de L.

trifolii for generalizada para qualquer hospedeiro. 

temperatura 

diferentes 

larval em 

decréscimo 

Webb & Smith (1969), verificando o efeito da 

sobre o desenvolvimento de L. munda em 

hospedeiros, constataram que a mortalidade 

tomate aumentou significativamente com o 

da temperatura, mas que a diferença na 

mortalidade entre as 17 cultivares testadas não foi 

significativa. No tomate, a diferença varietal foi 

constatada, apesar de não ter sido grande, o que mostra a

possibilidade de obtenção de material resistente em 

Lycopersicon esculentum, ou de se obter fontes de 

resistência em outras espécies selvagens deste gênero. 

Barbosa et al. (1983), utilizando escala de 

notas de danos, avaliaram a suscetibilidade de 549 clones e 

sete cultivares de S. tuberosum quanto ao ataque de L.

huidobrensis. Sem apresentar suas denominações, os autores 

relataram ter observado que vários clones não apresentaram 

nenhum dano sob fortes infestações a que estiveram sujeitos 

e as cultivares, Bintje, Yukon Gold, Gloria, Diamant, 

Aracy, Jemseg e Monalisa apresentaram-se com danos pesados, 

correspondendo ao maior nível na escala de notas empregada. 
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2.4. Resistência de batateira a pragas que causam danos 

em tubérc:::ul.os 

Danos em tubérculos são causados por um número 

significativo de espécies de insetos, sendo comum encontrar 

entre elas, aquelas que também danificam a parte aérea da 

planta. As mais importantes e freqüentes nas áreas 

produtoras 

Lepidoptera 

estão agrupadas nas 

(Barbosa e França, 

Radcliffe, 1982). 

ordens 

1981; 

Coleoptera e 

Nakano, 1982; 

No Peru e em outros países da Região Andina, 

destaca-se um complexo de gêneros e espécies de insetos da 

família Curculionidae, que pode causar danos de até 100% na 

produção de tubérculos. Neste complexo, conhecido por 

"Gorgulhos dos Andes", o gênero Premnotrypes é considerado 

o mais importante, sendo P. latithorax (Pierce) a espécie 

predominante (Alcázar et al., 1993) . Considerando o dano 

direto no tubérculo o problema mais importante de praga na 

cultura, Romero & Raman (1988) estudaram os danos causados 

por esses besouros em cinco cultivares nativas e cinco 

provenientes do Programa Nacional da Batata do Peru. 

Avaliando a porcentagem de tubérculos danificados, os 

autores verificaram que apenas duas cultivares melhoradas 

(Ranrahirca e Mariva) diferiram significativamente das 

demais. Porém, todas elas apresentaram mais de 50% de 

tubérculos danificados, caracterizando a ausência de fontes 

de resistência entre esses materiais. 

No Brasil, várias famílias da Ordem Coleoptera 

compõem o complexo de pragas causadoras de danos em 
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tubérculos de batata, tais corno: Chrysomelidae (Diabrotica 

spp. e Epitrix spp.), Elateridae (Conoderus spp. e Agriotes 

spp.), Meloidae (Epicauta spp.), Curculionidae ( Phyrdenus 

spp.) e Scarabaeidae (Dyscinetus spp.). Entretanto, pouco 

se tem a respeito de resistência a essas pragas, já que 

esta também depende da espécie do inseto, que pode variar 

de acordo com a região (Barbosa e França, 1981). 

A pulga-do-fumo, Epitrix spp., 

presente em todas as regiões importantes de 

batata, parece ser a espécie mais estudada. 

por estar 

cultivo da 

Tingey & Sinden (1982) estudaram os efeitos dos 

tricomas glandulares e a composição química dos 

glicoalcalóides em clones de S. berthaultii e híbridos 

desta espécie com S. tarjense sobre a infestação em campo 

de algumas pragas. Para Epi trix cucumeris (Harris) 

verificaram que houve uma redução na infestação de cerca de 

90% em relação a S. tuberosum. Apesar dos clones não 

diferirem entre si, quanto à densidade de tricomas e 

diâmetro e tamanho da gota, dois clones, HHC 4562 (sem 

tricoma Tipo B) e PI 218215 (com tricomas Tipos A e B), 

tiveram um desempenho superior aos demais, resultados 

explicados pelas possíveis diferenças químicas dos 

exsudatos dos tricomas ou pela presença de outros fatores 

na planta. Este fato pode estar relacionado com os níveis 

de glicoalcalóides totais encontrados nos tecidos das 

plantas e/ou com sua composição. A solamargina e a 

solasonina foram os compostos mais encontrados, e os níveis 

de glicoalcalóides totais, foram variáveis, porém, sempre 

mui to superior ao encontrado em S. tuberosum. Clones com 
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baixos níveis de glicoalcalóides nas folhas e tubérculos e 

apresentando os dois tipos de tricomas, revelaram altos 

níveis de resistência, mostrando ser possível a obtenção de 

variedades resistentes com níveis normais de 

glicoalcalóides totais, sugerindo a redução dos danos em 

tubérculos através do controle da população de adultos 

desta espécie. 

Sanford & Sleesman (1970) estudaram a variação 

genética ocorrida em progênies de um grupo de parentais 

tetraplóides, onde S. chacoense e S. demissum foram as 

ancestrais 

contribuíram 

e não 

para 

puderam explicar 

resistência a E. 

como os genes 

cucumeris e à 

cigarrinha-verde, Empoasca fabae (Harris), constatando 

correlação negativa desta resistência entre as duas 

espécies de inseto, que variava de acordo com os níveis de 

infestação. 

Da ordem Lepidoptera várias espécies são 

citadas como pragas da batateira. Entre elas, a traça-da

batata Phthorimaea operculella (Zeller) (Gelechiidae), é 

considerada a mais importante por atacar tanto no campo 

como em armazém e ter migrado das regiões tropicais para 

áreas frias e de grandes altitudes do Peru, Colômbia, Nepal 

e Kenya, segundo o International Potato Center (Chaves et 

al. , 1988). 

Fontes de resistência a esta traça, cujos 

mecanismos envolvidos podem variar de acordo com o genótipo 

da planta, já foram identificadas. Raman & Palácios (1982), 

numa seleção para avaliar a resistência ao ataque de P.

operculella, testaram 3.747 introduções de cultivares 
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primitivas do banco de germoplasma peruano e 4 52 

introduções de espécies selvagens provenientes de Wisconsin 

(E.U.A.). Destas, 22 introduções primitivas e 21 espécies 

selvagens foram identificadas como altamente resistentes, 

devido à antibiose, quando avaliados os parâmetros dano em 

tubérculo e viabilidade larval. Palácios et al. (1993) 

relataram que parte deste germoplasma foi submetido a 

testes de não-preferência e antibiose, de onde selecionaram 

várias fontes de resistência em material diplóide e 

tetraplóide. Os diplóides foram transformados em 

tetraplóides e após vários ciclos de seleção, obtiveram 11 

clones que mostraram estabilidade na resistência nos 

diferentes testes. Estes clones após serem cruzados com 

cultivares agronomicamente melhoradas, geraram progênies 

com alta freqüência de resistência. 

Alguns trabalhos têm demonstrado a 

possibilidade de transferência de genes para resistência à 

traça-da-batata através da hibridação interespecífica de 

espécies selvagens com cultivares. Chaves et al. ( 198 8) 

obtiveram clones de primeira geração resistentes cruzando 

diretamente a espécie selvagem S. sparsipilum com clones 

diplóides e tetraplóides de espécies cultivadas. 

Entretanto, o mesmo não ocorreu na tentativa de 

transferência dos genes de resistência de S. pinnatisectum 

e s. commersonii devido à incompatibilidade das espécies. 

Ortiz et al. (1990), trabalhando com híbridos 

diplóides de diversas origens (S. sparsipilum, S. phureja, 

S. stenotonum, S. tuberosum e S. andigena), constataram que

a resistência a P. operculella derivada de S. sparsipilum, 
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o clone parental de resistência, foi relativamente simples

e que os cruzamentos entre tetraplóides e diplóides podem 

ser usados para transferir resistência a cultivares. A 

antibiose foi o mecanismo de maior expressão mas 

consideraram, também, que a antixenose pode ter contribuído 

para a expressão da resistência nos testes de 

armazenamento. Estes efeitos só puderam ser separados 

através de testes laboratoriais complementares aos testes 

de armazenamento. 

Segundo Raman & Palácios (1982), as cultivares 

primitivas S. j uzepczukii e S. curtilobum, que geralmente 

são reportadas como contendo altos níveis de solanina, o 

que lhes conferem um nível de glicoalcalóide total ao redor 

de 24,86 e 38,66 mg/100 g de peso fresco, respectivamente, 

não expressaram resistência a P. operculella. Por outro 

lado, as cultivares primitivas de S. andigena e S. 

stenotonum, que são relatadas como contendo 4,9 e 6,1 

mg/100 g de peso fresco de glicoalcaloídes totais, 

apresentaram resistência à traça-da-batata, indicando que 

os níveis de alcalóides não estão envolvidos com a 

resistência a danos em tubérculos e a capacidade deste 

inseto completar a fase larval. 



25 

3. MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos na Seção de 

Entomologia Fitotécnica, situada no Centro Experimental de 

Campinas (674 m de altitude, 22° 54' S e 47° 05' W) do

Instituo Agronômico de Campinas (IAC). Os dados 

climatológicos foram obtidos através da Estação 

Agrometeorológica existente neste Centro. 

3 .1. Obtenção de batata semente 

Em todos os experimentos deste trabalho foram 

utilizados seis genótipos, sendo quatro cultivares de 

Solanum tuberosum ( Achat, Aracy, Itararé e Apuã) e dois 

híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii (N 140-201 e NYL 

235-4).

As 

provenientes do 

originou-se do 

Katahdin com o 

cultivares Aracy, Itararé e Apuã são 

programa de melhoramento do IAC. Aracy 

cruzamento da cultivar norte-americana 

holandesa Profijt (sinônima de Prummel 

P.299), realizado em 1949. Itararé (IAC 5886) e Apuã (IAC

5977) originaram-se do cruzamento do clone IAC 5566 (Arensa 
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x Turma) e o alemão Leo, realizado em 1972. Todas foram 

selecionadas a partir de sucessivos plantios em áreas 

propícias para a disseminação do Vírus do Enrolamento da 

Folha da Batata ( PLRV) e outras doenças fúngicas, o que 

lhes conferiram significativos graus de resistência. 

A cultivar Achat, originária da Alemanha, foi 

adquirida junto aos produtores de batata no município de 

Monte Mor, SP, 

boa aceitação 

onde é cultivada extensivamente devido sua 

no mercado e suas boas características de 

resistência a algumas doenças. 

Os dois híbridos (NYL 235-4 e N 140-201) foram 

desenvolvidos pela Universidade de Cornell (Ithaca, NY, 

EUA) e introduzidos no país através do Centro Nacional de 

Pesquisa de Hortaliças / EMBRAPA. Eles são originários do 

cruzamento de S. tuberosum com a espécie selvagem S. 

berthaultii. O clone NYL 235-4 foi introduzido em 1991 e é 

citado como resistente à cigarrinha verde (Empoasca spp.), 

à pulga-do-fumo (Epitrix spp.) e ao "Colorado potato 

beetle" [Leptinotarsa decemlineata (Say)], apresentando uma 

densidade de tricomas do Tipo A na face abaxial dos 

folíolos de 7-13/mm 2 e os tricomas Tipo B não funcionais 

(Plaisted et al., 1992). O clone N 140-201, proveniente do 

mesmo programa de melhoramento do clone anterior, foi 

introduzido posteriormente, e também é citado como 

resistente ao "Colorado potato beetle", também apresentando 

os tricomas Tipo B não funcionais (França et al., 1993). 
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3.2. Criação de Myzus persicae (Sulzer) 

Os trabalhos com M. persicae foram conduzidos 

com pulgões provenientes da colônia mantida pela Seção de 

Virologia Fitotécnica do IAC. Estas colônias foram mantidas 

em mudas de rabanete (Raphanus sativus L.), cultivadas em 

vasos com capacidade para 2 litros, contendo uma mistura de 

solo e composto orgânico. A semeadura e o desenvolvimento 

inicial das mudas ocorreram em gaiolas teladas de 2,0 x 1,0 

x 1, O m, com cobertura de vidro. Semanalmente dois vasos 

contendo três plantas cada foram transferidos para outra 

gaiola semelhante onde eram infestadas, colocando-se folhas 

contendo pulgões em contato com as folhas das plantas 

novas. 

Para se evitar o uso de afídeos parasitados e 

uniformizar a idade daqueles utilizados nos testes, folhas 

de rabanete foram destacadas e levadas ao laboratório onde 

os pulgões de tamanhos semelhantes foram transferidos para 

folhas de couve (Brassica oleracea L. var. acephala D.C.), 

acondicionadas em placas de Petri (150 x 20 mm), com tampa, 

contendo papel de filtro umedecido no fundo. Essas placas 

foram mantidas em câmara climatizada regulada para 23
°

C e 

14 horas de fotofase. 

3.3. Avaliação da infestação de M. persicae no campo 

Para a avaliação da infestação de pulgões no 

campo foram instalados dois campos experimentais, um em 
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1996 para o levantamento do número de pulgões ápteros e 

outro, em 1997, para o levantamento do número de pulgões 

alados. Os dois campos foram instalados no delineamento 

experimental de blocos ao acaso com seis tratamentos 

(genótipos) e quatro repetições (parcelas). As parcelas 

foram formadas por 20 plantas distribuídas por quatro 

linhas de 2,0 m de comprimento espaçadas de 1,0 m, contendo 

cinco plantas distanciadas de 40 cm em cada linha. A 

parcela útil, usada para a contagem dos insetos, 

correspondeu às seis plantas centrais da parcela. As duas 

linhas laterais e as planta de cada extremidade das linhas 

centrais foram consideradas como bordaduras. Ao redor de 

todo o campo foi instalada uma bordadura de 2,0 m de 

largura com a cultivar Aracy. 

Os tratos culturais seguiram aqueles 

recomendados para a cultura comercial. O controle 

fitossanitário consistiu de três aplicações de fungicidas à 

base de metalaxil e mancozebe nas dosagens recomendadas 

comercialmente, sem qualquer aplicação de inseticidas. 

As avaliações foram realizadas semanalmente a 

partir do vigésimo dia após a germinação das batatas

sementes. Foram contadas as fêmeas ápteras e ninfas 

existentes em três folhas do terço inferior de três ramos 

diferentes de cada planta da parcela útil. Esta contagem em 

três folhas por planta em ramos diferentes foi utilizada 

por ser a melhor forma de representar a distribuição e o 

desenvolvimento deste afídeo em plantas de batata, segundo 

Taylor (1955). Foram realizadas sete avaliações no período 

de 26 de julho a 06 de agosto de 1996. 
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A porcentagem de parasitismo foi obtida através 

da contagem do número de pulgões parasitados ("múmias") 

encontrados durante as avaliações do número de pulgões 

ápteros. 

Os resultados das contagens dos pulgões ápteros 

foram transformados em ..Jx +0.5 e a porcentagem de

parasitismo em are sen ..Jx / 100 antes de serem submetidos à

análise de variância. A comparação de médias foi feita pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Em 1997, foram realizadas seis avaliações 

semanais do número de fêmeas aladas, que se iniciaram 23 

dias após a emergência das plantas, no período compreendido 

entre 25 de junho e 30 de julho. Foram contados todos os 

pulgões alados encontrados nas seis plantas da parcela 

útil, mediante inspeção da planta toda, já que é comum o 

inseto pousar no topo e se deslocar para as folhas basais a 

fim de iniciar a reprodução. Os números de insetos alados, 

transformados em ✓x + 05 , também foram submetidos à análise

de variância e tiveram as médias comparadas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

3.4. Testes de resistência a M. persicae 

Para todos os teste de resistência a M. 

persicae, as plantas foram cultivadas em vasos com 

capacidade para 15 litros de uma mistura de solo e composto 

orgânico e irrigado por capilaridade, através de bandejas 

de água, para evitar danos mecânicos às folhas. Estes vasos 
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foram mantidos em um insetário de 3,0 x 5,0 m, com 

estrutura de alvenaria até 80 cm de altura, protegido dos 

lados com tela de malha fina anti-pulgão e com teto de 

vidro. 

3.4.1. Teste de livre escolha 

Este ensaio foi realizado em 1996 em casa-de

vegetação, utilizando-se uma arena semelhante àquela 

proposta por Lar a et al. ( 197 8) . As arenas foram 

confeccionadas de folhas de isopor de 2,0 cm de espessura, 

cortadas em discos de 20 cm de diâmetro e cobertas com 

cartolina branca. Na periferia desses discos foram 

distribuídos seis furos eqüidistantes do centro. Na face 

inferior deste disco, sob cada furo, foram feitos encaixes 

para acoplar um vidro com volume de 30 ml, que serviu de 

apoio para a arena e reservatório de água para as folhas da 

batateira. 

Para este teste adotou-se o delineamento de 

blocos ao acaso com seis tratamentos e oito repetições. 

Folhas correspondentes aos diferentes tratamentos foram 

destacadas da região mediana das plantas. Após o corte, 

foram deixados somente os três folíolos apicais em cada 

folha, o que constituiu uma parcela. Cada arena, que 

correspondeu a um bloco, recebeu os seis tratamentos 

distribuídos aleatoriamente entre os furos, através de 

sorteios independente para cada arena. Em seguida, com o 

auxílio de um pincel fino, foram liberadas 30 fêmeas 
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ápteras, adultas, no centro de cada arena. 

As avaliações foram realizadas após 30, 18 O e 

300 minutos da liberação mediante a contagem do número de 

pulgões presentes em cada folíolo. Os dados, transformados 

em log (x+0,5), foram submetidos à análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

3.4.2. Biologia de M. persicae em diferentes 

genótipos de batata 

Este teste foi conduzido em 1996 em um 

insetário telado e coberto de vidro, semelhante ao descrito 

no item 3.4, utilizando-se o delineamento experimental 

inteiramente casualizado. Foram preparados três vasos para 

cada um dos seis genótipos, contendo duas plantas cada um, 

distribuídos aleatoriamente sobre as bancadas do insetário. 

Para confinar os pulgões na face abaxial dos 

folíolos, foram utilizadas pequenas gaiolas. Cada gaiola 

constituiu uma parcela e 

plásticos transparentes 

foram confeccionadas 

do tipo "cristal" 

com frascos 

com tampa 

rosqueável, volume de 5, O ml, espessura de parede de 3, O 

mm, altura e diâmetro interno de 1,2 cm e 2,3 cm 

respectivamente. O fundo destes frascos foram cortados, 

obtendo-se um disco e um cilindro oco. Um clipes de metal 

(prendedor para cabelo) aquecido teve urna de suas 

extremidades soldadas no disco e outra no cilindro, 

servindo para fixar a gaiola ao folíolo. As extremidades do 
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disco e do cilindro que entrariam em contato com a 

superfície dos folíolos, foram revestidas com espuma 

sintética de 2,0 mm de espessura para evitar danos ao 

tecido foliar. No centro da tampa foi feito um orifício de 

meia polegada, tampado com uma tela de tecido de malha 

fina. A espuma e a tela na tampa auxiliaram a reduzir a 

condensação de água no interior da gaiola. Uma haste de 

cobre com uma das extremidades retorcidas, para encaixar no 

clipes, foi fixada no solo do vaso servindo para manter a 

gaiola na posição desejada. 

O teste iniciou-se quando as plantas atingiram 

cerca de 20 cm de altura e apresentavam folhas 

completamente desenvolvidas. Foram fixadas duas gaiolas por 

vaso, sendo uma em cada planta, na face abaxial dos 

folíolos e sustentadas pela haste de cobre na sua posição 

natural. 

Cada gaiola recebeu 10 fêmeas ápteras, adultas, 

por um período de dez horas para a obtenção das ninfas. 

Após este período, as gaiolas foram abertas e as fêmeas 

adultas retiradas. Todas as ninfas permaneceram nas gaiolas 

por três dias, quando então, foram mantidas apenas dez 

insetos por gaiola, eliminando-se as restantes. Esta medida 

visou reduzir o manuseio da colônia recém instalada e 

garantir o mesmo número de insetos no início dos estudos. 

Estas colônias foram acompanhadas diariamente, fazendo-se a 

limpeza das gaiolas e transferindo-as, com o auxílio de um 

pincel fino, para outras folhas a cada três dias para 

evitar que a pressão causada pelo clipes danificasse o 

tecido foliar. 
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Neste teste foram avaliadas as seguintes 

variáveis biológicas: 

- período ninfal ( iniciando-se no 

das fêmeas adultas até o dia 

primeira ninfa da colônia); 

- sobrevivência ninf al;

dia da retirada 

do nascimento da 

- número total de ninfas produzidas pela colônia;

- número médio de ninfas produzidas por fêmea em

cada colônia;

- duração do período 

dia de nascimento 

reprodutivo

da primeira 

(iniciando-se 

ninfa até 

nascimento da última ninfa da colônia); 

no 

o 

- duração do período pós-reprodutivo (iniciando-se

no dia de nascimento da última ninfa até a morte

da última fêmea adulta da colônia);

- duração do ciclo total

da primeira ninfa até 

adulta).

(iniciando-se no nascimento 

a morte da última fêmea 

Evitou-se o manuseio das colônias nos primeiros 

dias de vida dos insetos para não prejudicá-los. No 

entanto, este é um período crítico para a sobrevivência dos 

insetos e, por isso, um teste específico para avaliar a 

sobrevivência das ninfas nesta fase foi conduzido de forma 

semelhante ao já descrito. Este teste teve os mesmos seis 

tratamentos (genótipos), porém com 8 repetições (colônias) 

e delineamento experimental inteiramente casualizado. Após 

o período de dez horas de confinamento, as fêmeas adultas

foram retiradas das gaiolas e feita a contagem do número de 

ninfas recém-nascidas. Estas ninfas permaneceram nas 
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gaiolas por três dias quando foram novamente contadas para 

a obtenção da porcentagem de sobrevivência em cada 

tratamento. Os dados de viabilidade foram transformados em 

are sen ✓x /100 e os demais em ✓x +0.5 para a análise de

variância; a comparação de médias foi feita pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

3.5. Avaliação da infestação de Liriomyza huidobrensis 

{Blanchard) em diferentes genótipos de batata 

Para a avaliação da infestação da mosca 

minadora L. huidobrensis (identificada pela Dra. Maria 

Cristina Espósito - Museu Goeldi, PA), utilizou-se a mesma 

área experimental descrita no item 3.3, 

delineamento em blocos ao acaso. Para 

empregou-se a seguinte escala de notas: 

adotando-se o 

esta avaliação 

• nota O: ausência de pontuações de alimentação e minas;

• nota 1: presença de pontuações de alimentação e ausência

de minas; 

• nota 2: presença de pontuações de alimentação e presença

de ninas estreitas com menos de 1,0 cm de 

comprimento; 

• nota 3:presença de uma ou mais minas estreitas com

comprimento entre 1,0 a 3,0 cm; 

• nota 4: presença de minas largas, com mais de 3,0 cm de

comprimento, podendo haver coalescência elas. 
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Foram realizadas três avaliações em intervalos 

de quinze dias, iniciando-se 45 dias após a emergência das 

plantas. Para estas avaliações foram colhidas dezoito 

folhas por parcela do campo experimental, sendo uma de cada 

região da planta (apical, mediana e basal), das seis 

plantas da parcela útil. As seis folhas de cada região de 

coleta foram acondicionadas, separadamente, em saco de 

papel, correspondendo às sub-parcelas usadas para as 

análises estatísticas. No laboratório, estas folhas foram 

submetidas à escala de notas, atribuindo-se uma nota para 

cada folíolo, a qual serviu para a obtenção da média 

ponderada da sub-parcela. Posteriormente, foram obtidas 

mais duas médias, urna correspondente a média das notas da 

planta toda e outra, a média das notas dos folíolos 

apicais. A primeira foi obtida reunindo-se as notas 

atribuídas à todos os folíolos das três regiões da planta 

de uma mesma parcela do campo experimental e, a Segunda, 

somente as notas atribuídas aos folíolos apicais. Após 

serem avaliadas em relação aos danos causados pelas larvas, 

todas as folhas de uma mesma parcela foram reunidas e 

mantidas no laboratório por cinco dias para a obtenção do 

número de pupas por parcela. 

em -Jx +OS , foram submetidos

médias comparadas pelo 

probabilidade. 

Os resultados, transformados 

à análise de variância e as 

teste de Tukey a 5% de 
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3.6. Avaliação de danos em tubérculos em campo. 

Os tubérculos produzidos em 1996 nas parcelas 

úteis do campo descrito no item 3.3, foram colhidos 

separadamente. Seguindo o método proposto por Romero & 

Raman (198 8) , todos os tubérculos com mais de 3, O cm de 

diâmetro, portanto já aceitáveis comercialmente, foram 

submetidos à avaliação de danos causados por pragas de 

solo, através da contagem do número de furos causados pela 

alimentação destes insetos. Através da contagem de furos 

foram avaliados a porcentagem de tubérculos atacados e a 

relação entre o número médio de furos e o número de 

tubérculos colhidos. 

Os dados de porcentagem de tubérculos atacados 

foram transformados em are sen ..Jx / 100 e os referentes aos

números médios de furos em ..Jx +05, para a análise de 

variância e a comparação de médias através do teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

3.7. Criação de Phthorimaea opercul.e11a (Zeller) em 

laboratório 

Iniciou-se uma criação da traça-da-batata, P. 

operculella, com lagartas provenientes da criação do 

laboratório do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP. As 

pupas obtidas foram acondicionadas em gaiolas de emergência 

e postura, confeccionadas com canos de PVC de 1 O, O cm de 

diâmetro e 15, O cm de altura, cuja base foi tampada com 
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papelão e a parte superior com tela de tecido de algodão 

("filó") .Na tampa inferior da gaiola foi feito um orifício 

de 2, O cm de diâmetro por onde foi introduzido um vidro 

contendo um chumaço de algodão embebido em solução 

açucarada a 5%, para prover os adultos de alimento (Raman & 

Palácios, 1982). Na parte superior, sobre a tela, foi 

colocada uma folha de papel toalha para receber as 

posturas, que por sua vez foram estimuladas através da 

colocação de uma fatia de batata sobre esta folha de papel. 

Os locais das folhas de papel toalha onde havia 

ovos foram recortados e colocados em placas de Petri, 

tampadas com um filme plástico de PVC. Após a eclosão, as 

lagartas foram transferidas, com auxílio de um pincel fino, 

para tubérculos de batata da cultivar Bintje, previamente 

perfurados, acondicionados em caixas plásticas de 18, O x 

13, O x 10, O cm e tampadas com tecido de algodão de malha 

fina ("voil") para evitar fugas e permitir a aeração. 

Juntamente com estes tubérculos foram colocados pedaços de 

papelão corrugado que serviram de abrigo para a pupas. As 

pupas obtidas foram novamente colocadas nas gaiolas de 

emergência e postura. 

3.8. Teste de antibiose a P. opercu1.e11a em tubérculos 

O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com seis tratamentos (genótipos) 

e cinco repetições. Em cada repetição utilizaram-se um ou 

dois tubérculos, de tamanhos aproximados, perfazendo no 



total um peso mínimo 

previamente perfurados 

pupação (Fenemore, 1980) 

12,0 cm de diâmetro e 

revestido com uma fina 

substrato para pupação. 

38 

de 100 g. Estes tubérculos foram 

para aumentar a porcentagem de 

e colocados em cubas de vidro de 

8,0 cm de altura, com o fundo 

camada de algodão que serviu de 

Garantindo uma proporção máxima de 1 lagarta 

1982), 20 para cada 

lagartas 

5 g de tubérculo ( Raman & Palácios, 

recém-eclodidas foram transferidas para os 

tubérculos em cada repetição. Feita a transferência, as 

cubas foram tampadas com filme plástico de PVC e 

distribuídas aleatoriamente em uma prateleira dentro de uma 

sala com ar condicionado, 

e 27 ºC durante todo o 

utilizada foi de 14 horas. 

cuja temperatura variou entre 24 

período do teste. A fotofase 

O desenvolvimento foi acompanhado diariamente. 

Toda pupa encontrada foi recolhida, cuidadosamente retirada 

do casúlo e sexada (Chauhan & Verma, 1991). Após a remoção 

das últimas pupas, os tubérculos ainda foram mantidos sob 

observação por um período de 12 dias a espera da emergência 

de adultos provenientes de pupas que se formaram dentro dos 

tubérculos. O número desses adultos foi adicionado aos 

cálculos da viabilidade. 

Foram 

viabilidade larval 

sendo os dados de 

analisadas 

e período 

as variáveis biológicas, 

larval de machos e fêmeas, 

viabilidade transformados em are sen 

✓x/100 e os da duração do período larval em ✓x+OS. Os

resultados foram submetidos a análise de variância e 

comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Infestação de M. persicae no campo 

O ensaio realizado em 1996 mostrou baixa 

densidade populacional de pulgões ápteros, cujos valores 

sofreram decréscimo constante durante o período de 

avaliação, porém com diferença significativa entre as datas 

de avaliação (Tabela 1). 

A análise da porcentagem de parasitismo mostra 

uma forte ascensão até a quarta semana de avaliação, com 

tendência, a seguir, de estabilização e declínio devido à 

redução da população hospedeira (Figura 1) .Por outro lado, 

a flutuação da temperatura ( Figura 2) e a ocorrência de 

precipitações pluviométricas extremamente baixas durante o 

período permitem afirmar que os fatores climáticos não 

afetaram esta população de afídeos. Ainda, a análise do 

número de indivíduos ápteros, revela diferenças 

significativas entre os genótipos nas quatro primeiras 

semanas avaliadas (Tabela 2). Este período coincide com os 

maiores valores observados e com a fase de aumento da 

população de parasitóides. Nas semanas seguintes, quando o 

parasitismo tendeu a se estabilizar, os genótipos passaram 

a não mais apresentar estas diferenças. 
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Tabela 1. Número médio de Myzus persicae ápteros por folha 

observados em sete avaliações semanais, em cultivares 
de Solanum tuberosum e híbridos de S. tuberosum x S. 

berthaultii em condições de campo. Campinas, SP, 

1996. 

Data da Número de 

avaliação pulgões ( *) 

27.06 1,92 a 

02.07 0,96 ab 

09.07 0,64 ab 

16.07 0,49 ab 

23.07 0,42 ab 

30.07 0,14 b 

06.08 0,11 b 

C.V. ( % ) 9,86 

(*) Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5%. 

Entretanto, ao observar a primeira época de 

avaliação na Tabela 2, quando o número de pulgões foi maior 

e o parasitismo menor, nota-se uma separação mais nítida 

entre os genótipos norte-americanos, os desenvolvidos pelo 

IAC (Aracy, Itararé e Apuã) e o alemão (Achat). 

No decorrer das avaliações no ano de 1997, a 

população de pulgões ápteros foi monitorada constantemente, 

revelando-se irrisória. Tal fato leva a crer que não houve 

condições favoráveis para o desenvolvimento satisfatório 

desta população, o que implica na falta de estímulo para o 

surgimento de formas aladas. Assim, é de se esperar que os 

pulgões alados observados no campo sejam aqueles que 

realmente chegaram através do vôo migratório. 
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Observando-se o número de M. persicae alados em 

relação às diferentes épocas de avaliação (Tabela 3 e Figura 

3), nota-se que houve uma tendência de elevação desta 

população até a quinta semana de observação, quando então 

ocorreu um declínio, havendo diferença significativa entre 

as diferentes épocas de avaliação. Esta flutuação no número 

de insetos alados não pode ser creditado somente aos fatores 

ambientais, pois não se observou variações de temperatura 

(Figura 4) e precipitações pluviométricas expressivas 

durante o período da experimentação, como foram observados 

por Oliveira (1971) e Furiatti & Almeida (1993). 

Tabela 3 Número médio de Myzus persicae alados por planta 

observados em seis avaliações semanais, em 

cultivares de Solanum tuberosum e híbridos de S. 

tuberosum x S. berthaultii, em condições de campo. 

Campinas, SP, 1997. 

Data de Número médio 

avaliação de pulgões* 

25/06 1,0 d 

02/07 2,5 c 

09/07 4,7 ab 

16/07 4,1 b 

23/07 5,8 a 

30/07 3,2 bc 

C.V. ( % ) 21,74 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5%.
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45 

A comparação do número de M. persicae alado nos 

diferentes genótipos testados, considerando-se a média entre 

as seis avaliações mostra a ocorrência de antixenose entre 

dois grupos (Tabela 4), com preferência do pulgão pelos 

híbridos NYL 235-4 e N140-201, originários do cruzamento de 

S. tuberosum com S. berthaul tii, quando comparado com o 

grupo formado pelas cultivares Aracy e Achat, provenientes 

da seleção de híbridos intraespecíficos de S. tuberosum. 

Apesar da cultivar Achat adquirida no comércio apresentar 

urna maior quantidade de plantas com sintomas do vírus do 

enrolamento das folhas, gerando plantas deformadas e de 

menor porte, os baixos valores apresentados nas avaliações 

podem ser considerados , uma vez que plantas portadoras 

desta virose podem se mostrar melhores hospedeiras deste 

vetor ou simplesmente não alter ar seu comportamento ( Souza 

Dias et al., 1991) . No caso de Aracy, pode-se considerar a 

ocorrência de resistência. Já os híbridos introduzidos, 

mesmo sendo selecionados de cruzamentos com espécie selvagem 

com resistência a pragas, mostraram-se suscetíveis para as 

condições desse experimento. 

Observando-se a ocorrência dos insetos alados ao 

longo do período de avaliação (Tabela 4) é possível 

constatar a tendência do número de pulgões se estabilizar 

com os menores valores nas cultivares Aracy e Achat. Segundo 

van Emden (1970), há clara evidência de que M. persicae 

alado, em seu vôo de migração, pousa sobre plantas 

hospedeiras ou não com a mesma freqüência, fazendo uma nova 

distribuição no campo através de vôos de baixa altitude 

orientados por estímulos visuais e olfativos. Este efeito 
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Tabela 4. Número médio de Myzus persicae alados por planta 

observados em seis avaliações semanais, em 

cultivares de Solanum tuberosum e híbridos de S. 

tuberosum x S. berthaultii, em condições de campo. 

Campinas, SP, 1997. 

Data de avaliação (*) Média 

Genótipos 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 

NYL235-4 1,9 a 3,0 a 7,7 a 8,2 a 5,0 a 3,7 ab 4,6 a 

N 140-201 1,5 a 3,4 a 5,3 ab 4,3 ab 6,7 a 5,4 a 4,3 a 

Itararé 0,7 a 2,2 a 3,9 ab 5,3 a 6,0 a 5,1 a 3,6 ab 

Apuã 0,7 a 2,6 a 5,0 a 5,4 a 6,4 a 2,6 ab 3,5 ab 

Aracy 0,7 a 2,8 a 3,2 b 1,5 b 5,9 a 1,1 b 2,3 b 

Achat 0,9 a 1,4 a 3,5 ab 1,5 b 4,9 a 2,1 b 2,2 b 

c.v. (%) 10,04 

(*) Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5 % •

talvez possa explicar a tendência de retorno aos baixos 

valoresobservados da terceira para a quarta e da quinta para 

a sexta semanas de avaliação para as cultivares Aracy e 

Achat. Ainda, nota-se um grupo intermediário formado pelas 

cultivares Itararé e Apuã, cujos valores não diferem entre 

si, estatisticamente, durante todo o período de observação. 

Esta constância pode ser atribuída ao fato de ambas as 

cultivares terem sido obtidas de um mesmo cruzamento entre o 

clone IAC-5566 (Arensa x Turma) e a cultivar alemã Leo, 

selecionados sob as mesmas condições ambientais. 

Comparando-se as Tabelas 2 e 4, nota-se que os 

genótipos tiveram comportamento similar em relação à

preferência por M. persicae ápteros ou alados quando se leva 

em conta a média geral para todas as avaliações. Para as 
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formas aladas, também ocorreu a formação de três grupos, 

porém com alguma variação em relação àqueles formados quando 

da análise das formas ápteras. Nesta comparação, ressalta-se 

que as cultivares Aracy e Achat continuam sendo as não

preferidas e os híbridos norte-americanos os preferidos, 

apesar de que, no caso dos híbridos, as formas ápteras 

apresentarem diferenças entre si (Tabela 4). 

Ainda, seguindo esta mesma comparação, nota-se 

que a cultivar Aracy tende a permanecer entre os genótipos 

menos infestados, tanto para as formas aladas como ápteras. 

Isto reflete o que vem sendo observado de forma generalizada 

durante anos em campos de produção de tubérculos, levantando 

a suspeita da ocorrência de resistência à transmissão do 

PLRV nesta cultivar {Souza Dias,1988). Neste caso não parece 

ocorrer diferenças nos níveis de infestação em decorrência 

dos padrões de crescimento da planta, como sugeriu Sanford 

et al. (1984). Assim, a resistência poderia estar 

relacionada à presença de alcalóides no tecido foliar 

(Gregory et al, 1981; Gregory, 1984). 

Os estudos da flutuação populacional de M.

persicae mostram que o vôo migratório deste inseto ocorre 

durante o ano todo, intensificando-se nos meses de maio a 

setembro, período em que ocorrem os dois maiores picos 

populacionais {Costa, 197 O) • Os valores obtidos pelo 

referido autor foram muito mais elevados que os obtidos 

neste trabalho, apesar de ter sido conduzido durante este 

período de maior incidência das formas aladas desta praga. 

Entretanto, deve-se levar em conta que Costa (1970) utilizou 

em seus levantamentos armadilhas de sucção e de bandeja 

amarela, enquanto que neste trabalho as contagens foram 
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realizadas diretamente sobre as plantas, em uma população 

sujeita a 

amostragem 

ação de 

de sua 

predação, chuva, etc. 

vários fatores desfavoráveis para a 

densidade, tais como parasitismo, 

4.2. Testes de resistência a M. persicae 

4.2.1. Teste de livre escolha 

Para a análise dos dados foram considerados o 

número de insetos encontrados nos folíolos distribuídos pela 

arena. A porcentagem de insetos que se alojou nos folíolos 

variou de 70 a 100% (média de 83, 47%), para as repetições 

consideradas nesta análise estatística. Devido às variações 

dos resultados, com conseqüente elevação do coeficiente de 

variação, eles foram submetidos a uma análise de resíduos 

que indicou haver distribuição normal dos dados e 

homocedasticidade, sendo a transformação em log (x + O, 5) 

indicada como a mais adequada para a aplicação da análise de 

variância. 

Independente do tempo de avaliação (30, 180 e 

300 minutos) , não houve diferença no número de pulgões em 

relação aos genótipos testados (Tabela 5). 

Moraes (1994),trabalhando somente com a cultivar 

suscetível Baraka, embora tenha observado um aumento linear 

no número de pulgões em relação ao tempo de avaliação, não 

constatou variação na distribuição dos pulgões nas 

diferentes posições da arena. 
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Os resultados de Moraes (1994) e os do presente 

trabalho, mostram que após o tempo de 30 minutos não ocorre 

mais uma redistribuição significativa entre as posições ou 

genótipos, podendo ocorrer apenas um acréscimo no número de 

insetos nas diferentes repetições devido à chegada daqueles 

insetos mais lentos. Assim, o tempo de 30 minutos pode ser 

considerado como suficiente para a definição do hospedeiro. 

Tabela 5 Porcentagem de Myzus persicae em folíolos de 

cultivares de Solanum tuberosum e híbridos de S. 
tuberosum x S. berthaultii, obtidos durante três 

avaliações em teste de livre escolha, sob 

condições de casa-de-vegetação. Campinas,SP,1996. 

Genótipo Tempo (minutos) (*) Média/ (*) 

30 180 300 Tratamento 

NYL 235-4 19,1 a 16,0 a 18,6 a 17,8 a 

Itararé 15,1 a 14,4 a 12,8 a 14,1 a 

N 140-201 11,1 a 11,8 a 14,8 a 12,4 a 

Achat 10,7 a 12,3 a 11,0 a 11,3 a 

Apuã 7,7 a 9, 1 a 10,4 a 8,1 a 

Aracy 7,4 a 6, 5 a 6,3 a 6,7 a 

C.V. (%) 15,4 15,4 15,4 40,7 

(*) Médias seguidas mesmas letras na coluna não diferem significativamente entre 

si pelo teste de Tukey a 5%. 

Analisando-se a distribuição dos pulgões nos 

clones testados, verifica-se que, nos três períodos de 
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avaliação, não houve diferença significativa entre as médias 

apesar das variações de 7, 41 a 19, 11 aos 30 min; 6, 53 a 

15, 97 aos 180 min; 6, 27 a 18, 64 aos 300 min e 6, 72 a 17, 85 

para a média dos 

relativamente alta 

tempos 

e a 

de 

não 

avaliação. 

ocorrência 

Esta dispersão 

de diferenças 

significativas entre os genótipos evidencia urna distribuição 

dos pulgões bastante irregular, o que, aliás, pode ser 

confirmado pelo elevado CV ( 4 O, 7 5%) quando se considera a 

média das três avaliações. 

Gibson & Pickett (1983) e Moraes (1994) 

sugeriram que compostos químicos, principalmente aqueles 

produzidos nos tricomas, agiriam como repelentes na defesa 

das plantas selvagens resistentes a insetos. No entanto, os 

clones N 140-201 e NYL 235-4 parecem não apresentar esta 

característica, pois em todos os testes eles estavam entre 

os clones que mais apresentavam insetos em seus folíolos. É 

importante ressaltar que os outros autores utilizaram clones 

de espécies selvagens resistentes a insetos ou originários 

de sementes botânicas, enquanto que os clones utilizados 

neste trabalho sofreram um processo de seleção a partir de 

cruzamentos com S. tuberosum. Esta espécie de batateira não 

apresenta o tricoma Tipo A (Gibson, 1971) e tem a composição 

química do exsudato do tricoma Tipo B diferente daquela das 

espécies selvagens. Como a resistência de S. berthaul tii é 

um complexo de interações de fatores físicos e químicos 

(Mehlenbacher et al., 1984), os clones testados devem ter 

perdido tais características durante o processo de seleção. 



51 

4.2.2. Biologia de M. persicae em diferentes 

genótipos de batata 

Este teste de biologia mostrou que os genótipos 

testados não afetaram a sobrevivência do pulgão durante o 

período ninfal (Tabela 6) . Os altos valores da viabilidade 

ninfal durante os três primeiros dias de idade ( 97, 4 9 a 

99,87%) e da viabilidade do período ninfal completo (83,57 a 

99,99%) demonstram que os tricomas glandulares, considerados 

o principal mecanismo de defesa da batateira contra pulgões,

não afetou o comportamento do inseto, permitindo-lhe a 

instalação da colônia. 

A duração 

11,83 dias, o número 

do período ninfal variou de 9, 32 a 

total de ninfas de 111, 6 a 199, 7 e o 

número de ninfas por fêmea de 12,0 a 19,9,também não havendo 

diferenças significativas entre os genótipos testados. 

Estes resultados mostram que o inseto, após transpor a 

barreira dos tricomas imposta pelas cultivares NYL 235-4 e N 

140 201, não sofreram nenhum outro tipo de efeito, 

permitindo o desenvolvimento de colônias semelhantes àquelas 

desenvolvidas nas cultivares de S. tuberosum. Apesar de Jane 

et al. ( 1982) terem encontrado cultivares de S. tuberosum 

relativamente 

Piper) a M. 

resistentes (Ulster Tarn, Record 

ocorreu neste 

e Maris 

trabalho, persicae, o mesmo não 

podendo ser todos os genótipos considerados hospedeiros 

adequados para este 

em S. tuberosum de 

Laubengayer (1981). 

inseto, coincidindo com as 

Sanford et al. (1984) 

observações 

e Tingey e 
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Tabela 6. Duração do período ninfal (PN), viabilidade ninfal 

até o terceiro dia (V3
), viabilidade ninfal (VN), 

número total de ninfas (NTN) e número de ninfas 

por fêmea (NNF) de Myzus persicae confinados em 

gaiolas sobre folhas de cultivares de Solanum 

tuberosum e híbridos de S. tuberosum x S. 

berthaultii, em condições de casa-de-vegetação. 

Genótipo * 

N 140-201 

Apuã 

NYL 235-4 

Itararé 

Aracy 

Achat 

Média 

c.v. (%)

PN (dias)* V
3 

(%)**

9,3 a 

10,3 a 

10, 5 a 

10, 7 a 

11, 1 a 

11, 8 a 

10,6 

6,8 

97, 5 a 

99,9 a 

99,7 a 

99,2 a 

99,4 a 

99,1 a 

99,1 

9,0 

VN (%)* 

99,9 a 

88,0 a 

99,9 a 

89,6 a 

83,6 a 

94,8 a 

92,7 

6,8 

NTN (nº )* NNF (nº )* 

179,8 a 

137,8 a 

199,7 a 

111,6 a 

158,7 a 

168,4 a 

159,3 

29,5 

18,1 a 

15,7 a 

19,9 a 

12,0 a 

18,0 a 

17,9 a 

16,9 

26,5 

(*) Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5%. 

(**) Teste específico para a obtenção da viabilidade até o terceiro dia 

O período pós-reprodutivo médio de 3,56 dias 

(2,48 - 4,45 dias) apresentou uma dispersão de dados 

relativamente alta, refletida no coeficiente de variação 

(34, 09%). No entanto, o período reprodutivo médio de 26, 33 

dias e a duração do ciclo total médio de 39,65 dias, 

apresentaram variações menores, apontadas nos respectivos 

C.V. (Tabela 7). Através destas últimas variáveis, que 

também não apresentaram variações significativas, pode-se 

observar que os genótipos não tiveram efeito sobre a 

biologia do pulgão. 
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Tabela 7. Duração do período reprodutivo (PR), duração 

período pós-reprodutivo ( PPR) , e duração do ciclo 

total (CT) de Myzus persicãe confinados em 

gaiolas sobre folhas de cultivares de Solãnum 

tuberosum e híbridos de S. tuberosum x S. 
berthaultii, em condições de casa-de-vegetação. 

Genótipos * PR (dias)* PPR (dias)* CT (dias)* 

N 140-201 23,80 a 2,68 a 48,41 a 

NYL 235-4 33,25 a 4, 45 a 42,61 a 

Achat 26,21 a 4,06 a 41, 68 a 

Aracy 21,97 a 2,48 a 41,36 a 

Itararé 25,24 a 4,22 a 37,75 a 

Apuã 27,50 a 3,44 a 26,06 a 

Média 26,33 3,56 39,65 

C.V. ( % ) 19,41 34,09 11,28 

(*) Média seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5%. 

4.3. Infestação de L. huidobrensis no campo 

A observação das notas médias de danos causados 

pela mosca minadora, L. huidobrensis, bem como o número 

médio de pupas obtidas no ensaio de campo (Tabela 8) revela 

o efeito da infestação da referida praga sobre os genótipos.

Os resultados observados na região apical mostram que a 

cultivar Itararé apresentou a menor nota de dano 
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(O, 7 8) , vindo a seguir Apuã (O, 96) e N 140-201 (1,05) .Os 

maiores danos foram verificados em Achat, Aracy e NYL 235-4 

Tabela 8. Médias das notas ( *) de danos causados por larvas de 
Liriomyza huidobrensis em diferentes regiões da planta e 

número médio de pupas em cultivares de Solanum tuberosum 

e híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii, em 

condições de campo. Campinas, SP, 1996. 

Genótipo Região da Planta ** Média da Folíolo Nº Pupas/ 

Apical Mediana Basal Planta** Apical** Amostra** 

N 140-201 1,05 bc 2,27 a 3,08 a 2,02 a 3,70 a 0,78 a 

Aracy 1,25 a 1,99 b 2,88 ab 1,91 a 3,66 ab 0,70 a 

NYL 235-4 1,20 ab 2,26 a 2,87 ab 1,99 a 3,84 a 0,58 a 

Achat 1,31 a 2,30 a 2,88 ab 1,98 a 3,75 a 0,35 a 

Apuã 0,96 e 1,68 e 2,67 bc 1,65 b 3,62 ab 0,37 a 

Itararé 0,78 d 1,33 d 2,45 e 1,44 e 3,41 b 0,31 a 

Média 1,09 1,97 2,81 1,83 3,66 0,52 

c.v. (%) 42,85 

(*) Escala da notas. O: ausência de danos; .... ; 4 : presença de minas largas, com 

mais de 3,0 cm de comprimento, podendo haver coalescência entre elas. 

(**) Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5%. 

(variação de 1,20 a 1,31). As notas superiores a 1,0 nesses 

três genótipos indicam que além de se alimentar, L.

huidobrensis também ovipositou e iniciou seu desenvolvimento 

na região apical da planta. Estes resultados sugerem a 

possibilidade da cultivar Itararé exercer efeito 

antixenótico sobre esta espécie de mosca minadora. 
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A média entre as notas da região mediana (1,97) 

indica que a mosca minadora teve a capacidade de iniciar o 

desenvolvimento larval e, consequentemente, o 

desenvolvimento de minas. Nesta região ocorre uma 

diferenciação clara entre os genótipos, onde os híbridos de 

S. tuberosum x S. berthaultii formam um grupo com a cultivar

Achat, destacando-se dos demais genótipos por apresentarem 

as maiores notas de danos ( 2, 2 6-2, 30) . A cultivar Itararé, 

novamente, apresenta a menor nota ( 1, 33) para esta região, 

vindo a seguir a cultivar Apuã (1,68). 

Na região basal, a média entre os genótipos 

testados foi de 2,81, indicando a ocorrência de minas largas 

e, em decorrência do desenvolvimento das larvas de L.

huidobrensis. Nesta região, a distinção entre os genótipos 

não foi tão clara quanto na região mediana. Ainda assim é 

possível notar que Itararé continua sendo a cultivar menos 

danificada, cuja nota de dano (2,45) não difere apenas de 

Apuã ( 2, 67) . Os demais genótipos com notas variáveis entre 

2,87 e 3,08 não diferiram entre si. 

As notas referentes à planta toda, evidenciam 

uma diferenciação semelhante à apresentada pela região 

mediana, o que confirma a tendência da cultivar Apuã de se 

aproximar dos baixos valores de Itararé e das duas se 

diferenciarem das demais. Novamente, como na avaliação dos 

pulgões alados, as duas cultivares apresentaram 

comportamento semelhante, o que pode ser atribuído a origem 

comum entre ambas [clone IAC 5566 (Arensa x Turma) x Leo]. 

As notas apresentadas pelos diferentes genótipos 

para a variável folíolo apical se aproxima do valor máximo 

( 4, O) , indicando a preferência do inseto por se reproduzir 
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nesta parte de folha. A concentração de danos nesta parte da 

folha, apesar de não permitir uma diferenciação tão nítida 

como a obtida para as outras regiões da planta, ainda assim 

permitiu separar estatisticamente a cultivar Itararé dos 

híbridos NYL 235-4 e N 140-201 e da cultivar Achat. 

Embora o número de pupas por amostra tenha 

variado entre 0,31 (cv. Itararé) e O, 78 (N 140-201), não 

houve diferença significativa entre as médias, o que indica 

uma distribuição irregular do inseto nos diferentes 

genótipos, conforme demonstrado pelo alto C.V. (42,85%). 

Estes resultados indicam que a maior pilosidade 

dos híbridos NYL 235-4 e N 140-201, em relação às demais 

cultivares de S. tuberosum testados, não afetou a referida 

praga, discordando dos resultados obtidos por Fagoonee & 

Toory ( 1983), que verificaram que as altas densidades de 

tricomas agiram como deter rente físico de alimentação para 

L. trifolii, tendo o inseto preferido de alimentar em folhas

de feijoeiro em relação às de batateira. 

Observando-se o comportamento dos híbridos NYL 

235-4 e N 140-201 em relação a todas as variáveis(Tabela 8),

verifica-se 

danificados 

que eles se mostraram 

por L. huidobrensis. 

como os genótipos mais 

O mesmo não pode ser 

considerado para a cultivar Itararé, que diferiu das demais 

em todas as variáveis, exceto para o número de pupas, 

sugerindo a ocorrência de um certo grau de antibiose nesta 

cultivar. 

Este comportamento de Itararé e Apuã já foi 

observado em campo de produção de tubérculos e pode estar 

relacionado com o estado nutricional, tamanho, forma ou tipo 

de folhas. Pode estar, também, ligado a fatores genéticos do 
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inseto, já que a fase de reprodução é a última chance de 

escolha do hospedeiro (Fagoree & Toory ,1983; Parrella, 

1987) . Resultados semelhantes foram obtidos por Romero & 

Ramam (1988), comparando cultivares nativas e melhoradas, 

sendo as nativas, que se desenvolveram sob a pressão da 

praga, as menos danificadas. Assim, este baixo dano 

observado em Itararé e Apuã provavelmente se deva ao fato 

desses genótipos terem sido desenvolvidos a partir da 

seleção massal em regiões endêmicas do inseto. Já, a 

suscetibilidade dos híbridos de S. tuberosum x S. 

berthaultii pode ser explicada pelo fato destes clones 

terem-se originado de um programa de seleção parental 

desenvolvido em uma região onde não ocorre esta espécie de 

mosca minadora. 

4.4. Danos em tubércu1os em campo 

Com base nos resultados obtidos em campo com os 

insetos de solo que danificam os tubérculos (Tabela 9), 

observa-se que a porcentagem de tubérculos atacados variou 

de acordo com os genótipos testados. Os clones N 140-201 e 

NYL 235-4 foram os menos atacados, e diferem 

significativamente das cultivares Achat e Itararé, enquanto 

Aracy e Apuã ocuparam uma posição intermediária. Esta 

diferença entre os extremos fica ainda mais evidente quando 

se considera o número médio de furos pelo número total de 

tubérculos analisados. 
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O resultado deste ensaio evidencia a ocorrência 

de resistência nos híbridos N 140-201 e NYL 235-4 aos danos 

causados em tubérculos por pragas de solo. 

A resistência de tubérculos de batateira, 

incluindo as espécies selvagens e seus híbridos, tem sido 

observada por vários autores. No entanto, os fatores que 

conferem esta resistência não são plenamente conhecidos. 

Tabela 9. Porcentagem de tubérculos atacados e número médio de 
furos pelo número total de tubérculos colhidos com mais 
de 3 cm de diâmetro em cultivares de Solanum tuberosum

e híbridos de S. tuberosum x s. berthaultii. em 

condições de campo. Campinas, SP, 1996. 

Genótipo Tubérculos atacados 

Achat 

Itararé 

Aracy 

Apuã 

NYL 235-4 

N 140 201 

C.V. (%)

( % ) *

33 t 98 a 

25,94 a 

19,09 ab 

14,31 abc 

6,11 bc 

4,44 e 

24,95 

número furos/ 

total tubérculos* 

0,68 ab 

0,77 a 

0,57 ab 

0,30 bc 

0,12 c 

0,13 c 

10,45 

(*) Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5%. 
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Segundo Tingey & Siden (1982), os níveis totais de 

glicoalcalóides podem estar envolvidos na resistência a P.

operculella, embora tenham observado clones com baixos 

níveis desses alcalóides expressando altos graus de 

resistência. Tal fato foi atribuído pelos autores à 

composição química desses alcalóides. Por outro lado, Raman 

& Palácios (1982), obtendo resultados semelhantes aos desses 

autores, atribuíram esta resistência a outros fatores não 

conhecidos das plantas. 

No campo, sob condições de livre escolha e onde 

estão envolvidas várias espécies de insetos, não é possível 

afirmar que tipo de resistência estaria agindo, ou se 

estaria ocorrendo uma interação entre eles. Para tanto, 

trabalhos complementares devem ser desenvolvidos para as 

diferentes espécies de insetos envolvidos, como sugerem 

Ortiz et al. (1990), que trabalhando com P. operculella sobre 

híbridos de várias espécies selvagens, constataram que a 

antibiose foi o mecanismo de maior expressão, 

antixenose também tenha se expressado durante 

ainda que a 

os teste de 

armazenamento, onde ocorre a condição de livre escolha. Tal 

separação só pode ser observada pelos autores após 

realizarem testes laboratoriais complementares. 

4. 5. Teste de antibiose a P. opercu.le11a em tubérculos em

laboratório 

A viabilidade 

pelos significativamente 

alimentação do inseto (Tabela 

larval foi 

genótipos utilizados 

10). Assim, nota-se 

afetada 

para 

que a 
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menor viabilidade larval ocorre com o híbrido NYL 235-4 

(23, 79%), 

(44, 79%), 

que não difere da encontrada em 'N 140-201' 

mas difere significativamente dos valores 

registrados nas quatro cultivares de S. tuberosum, nas quais 

os valores variaram entre 56,11 e 70,53%. A viabilidade 

obtida no híbrido N 140-201 não difere das obtidas nas 

cultivares desenvolvidas no IAC, mas difere de Achat. 

Tabela 10. Viabilidade e duração do período larval de
Phthorimaea operculella, criada em cultivares de

Solanum tuberosum e híbridos de S. tuberosum x S.

berthaultii. Fotofase de 14 horas, temperatura de 
24 a 27° C. 

Genótipos Viabilidade Duração (dias) * 

( % ) * macho fêmea Total 

NYL 235-4 23,8 a 21,1 a 20,4 a 20,9 a 

N 140-201 44,8 ab 19,2 a 19,3 ab 19,8 a 

Itararé 56,1 bc 16,6 bc 17,8 ab 17,4 b 

Apuã 66,5 bc 16,4 c 17,1 b 16,9 b 

Aracy 62,8 bc 16,5 c 16,6 b 16,7 b 

Achat 70,5 c 15,6 e 16,8 b 16,7 b 

C.V. (%) 15,6 7,7 7,7 6,4 

(*) Média seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5%. 
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Efeito significativo dos tubérculos utilizados 

para alimentação das lagartas também foi constatado em 

relação à duração da fase larval, independente do sexo do 

inseto. Assim, observando as lagartas macho, verifica-se que 

as maiores médias de duração dessa fase foram registradas em 

NYL 235-4 e N140-201, cujos valores médios (21,07 e 19,21 

dias) diferiram daqueles registrados nas outras quatro 

cultivares para as quais os valores variaram entre 15, 56 e 

16,60 dias. Embora, em relação às fêmeas, o efeito dos 

genótipos também tenha se verificado, algumas variações 

podem ser observadas. Neste caso, o maior valor obtido em 

'NYL 235-4' (20, 37 dias) diferiu apenas daqueles registrados 

em 'Aracy' , 'Apuã' e 'Achat' 

dias) , verificando-se em 'N 

(variáveis entre 16,64 e 17,08 

140-201' e 'Itararé', valores 

intermediários. Considerando-se os dois sexos conjuntamente 

os resultados se assemelham os registrados para os machos em 

que as médias obtidas nos clones norte-amaricanos foram 

maiores que os registrados nas cultivares de S. tuberosum. 

Chauhan & Verma ( 1991) encontraram um período 

larval ao redor de 10 dias para a traça criada em cultivares 

de S. tuberosum à temperatura constante de 27° C. Esses 

valores são menores que os obtidos neste trabalho com as 

cultivares desta espécie, porém conduzidos em um regime de 

temperatura variável (24 a 27 º C). A variação da temperatura 

e a diferença dos genótipos testados nos dois trabalhos 

podem ser as causas da variação entre os dados. 

Assim como Raman & Palácios ( 1982) , Chaves et 

al. (1988), Ortiz et al. (1990) e Palácios et al. (1993), 

que constataram a ocorrência de antibiose a P. operculella 

nos mais diferentes genótipos, incluindo espécies selvagens 
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e híbridos , neste trabalho também se observou efeito 

causado pelos híbridos originários de S. tuberosum x S. 

berthaultii , refletido numa drástica redução da viabilidade 

larval e no alongamento desta fase. 
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5. CONCLUSÕES

A cultivar Aracy e Achat apresentam, em condições 

de campo, resistência do tipo antixenose ao 

pulgão verde Myzus persicae (Sulzer, 1776) 

tanto para a forma alada como para a forma 

áptera quando comparadas com N 140-201, 

L 235-4, Itararé e Apuã. 

Os genótipos testados não afetam a biologia de M. 

persicae. 

As cultivares Itararé e Apuã apresentam 

antixenose para alimentação de Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard, 1926). 
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A melhor discriminação de ataque de L. 

huidobrensis é obtida pela avaliação dos 

danos na região mediana da planta. 

Os clones N 140-201 e NYL 235-4 apresentam 

resistência a pragas que danificam tubérculos 

no campo. 

Os tubérculos dos clones N 140-201 e NYL 235-4 

apresentam efeito antibiótico à traça-da

batata, Phthorimaea operculella (Zeller, 

1873). 
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