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Introdução

A tomaticultura é uma atividade bastante sensível a 
problemas fitossanitários, cerca de 200 doenças de 
causas bióticas e abióticas já foram relatadas em 
plantios das mais diversificadas regiões do mundo
Lopes [1]. Dentre as doenças bióticas, destaca-se a 
murcha-de-fusário, causada pelo fungo habitante do 
solo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) 
Snyder & Hansen. Uma vez introduzido em áreas de 
cultivo, este patógeno pode permanecer viável durante 
anos no solo, devido a sua capacidade de produzir 
estruturas de resistência (clamidósporos) Costa et al.
[2].

A espécie F. oxysporum f. sp. lycopersici é agrupada 
em três raças fisiológicas, conforme sua habilidade de 
infectar e causar doença em uma série de cultivares 
diferenciadoras, contendo diferentes genes de 
resistência  Bohn & Tucker [3]. No Brasil, todas as 
raças fisiológicas do patógeno já foram relatas, sendo a 
raça 3  mais recentemente relatada, o que torna a 
situação preocupante para a tomaticultura nacional Reis
& Boiteux [4].   

Nesse sentido, os objetivos do presente trabalho 
foram selecionar genótipos promissores na busca da 
resistência a murcha-de-fusário e verificar a 
estabilidade da resistência dos mesmos perante 
diversos isolados do patógeno. 

Material e métodos

A. Etapas e local do experimento

A avaliação da resistência foi realizada em dois 
ensaios, sendo inicialmente efetuada a seleção de 
genótipos promissores e depois analisada a estabilidade 
da resistência desses genótipos. As duas etapas foram 
realizadas em casa de vegetação na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife 
(PE). 

B. Seleção de genótipos promissores

Foram avaliadas 60 genótipos de tomateiro (geração 
F7) oriundos do cruzamento entre o acesso BHRS-2,3 e 

a cultivar Viradoro, em relação a isolados das raças 
fisiológicas 2 e 3 de F. oxysporum f. sp. lycopersici. Em 
adição, foram utilizados 5 cultivares comercias como 
diferenciadores de raças fisiológicas, sendo estes: BHRS-
2,3 (resistente a todas raças), SM-16 (resistente a raça 1 e 
2), Santa Clara (suscetível as raças 2 e 3), Viradoro 
(suscetível as raças 2 e 3) e Floredade (suscetível a raça 3)

Os isolados do patógeno utilizados para inoculação  
foram: (CMM-1252) pertencente a raça fisiológica 2 e 
(FUS-89) pertencente a raça fisiológica 3. O inóculo do 
patógeno foi preparado em frascos de Erlenmeyer contendo 
250 ml de meio de cultura batata-dextrose (BD). Após 
autoclavagem e resfriamento, em cada frasco foram 
colocados três discos de 5 mm de diâmetro de cultura do 
fungo, previamente cultivado em meio batata-dextrose-ágar 
(BDA), com 10 dias de idade. Após 15 dias em incubadora 
tipo BOD à temperatura de 25oC e luminosidade contínua, 
a suspensão do inóculo foi homogeneizada  e ajustada para 
uma concentração de1x106 microconídios/ml com o auxílio 
de câmara de Neubauer. 

A inoculação dos isolados de F. oxysporum f. sp. 
lycopersici foi efetuada pelo método do corte de raízes
Santos et al [5]. Plantas de tomateiro, aos 21 dias após a 
semeadura, cultivadas sob condições de casa de vegetação 
em substrato , foram removidas de bandejas tipo 
“plantágio”, submetidas à lavagem para remoção do 
substrato e ao corte das raízes (cerca de 2 cm) com tesoura 
flambada. Em seguida, as plantas foram imersas por cinco 
minutos na suspensão de microconídios até a altura da 
região do colo e transplantadas para vasos plásticos (18 x 
15 cm) contendo solo autoclavado. A testemunha consistiu 
de plantas com raízes cortadas e imersas no referido meio 
de cultura, sem a presença de microconídios do fungo. 

A reação das plantas foi avaliada aos 21 dias após a 
inoculação, com escala de notas de 1 a 5 Santos et al [4],
onde: 1 = planta sem sintomas; 2 = planta sem sintoma de 
murcha e apresentando pequena descoloração vascular, 3 =  
planta com sintomas de murcha e descoloração vascular; 4 
= planta com severa murcha associada com a presença de 
clorose e necrose foliar; 5 = planta morta. A reação média 
foi calculada para cada genótipo e utilizada para agrupar os 
genótipos em cinco classes de reação: 1,0 = semelhante à 
imune (SI); 1,1-2,0 = altamente resistente (AR); 2,1-3,0 = 



medianamente resistente (MR); 3,1-4,0 = suscetível 
(SU); 4,1-5,0 = altamente suscetível (AS) Reis et al.
[6].

Para cada raça do patógeno, o delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, consistindo 
de 65 tratamentos com quatro repetições, sendo cada 
repetição constituída por um vaso com quatro plantas. 

C. Estabilidade da resistência

Na avaliação da estabilidade foi utilizado o genótipo 
L-1 que apresentou reação de alta resistência as duas 
raças do patógeno na seleção de genótipos promissores, 
juntamente com as cultivares diferenciadoras de raças:
Santa Clara (padrão de suscetibilidade) e BHRS-2,3 
(padrão de resistência). Nesta etapa, foram utilizados 
cinco isolados da raça 2 e cinco isolados da raça 3

Os procedimentos para produção de mudas, preparo 
do inóculo, inoculação e avaliação da resistência foram 
preconizados conforme o ensaio inicial para obtenção 
de genótipos promissores.

Para cada raça de F. oxysporum f. sp. lycopersici, o 
delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial 5x3, representado por 
cinco isolados do patógeno e três genótipos de 
tomateiro, com três repetições, sendo cada repetição 
constituída por um vaso com quatro plantas.

Resultados

A. Seleção de genótipos promissores

A maioria dos genótipos (73,3%) se comportou 
como altamente resistente ao isolado da raça 2, 
enquanto 45,0% foram classificados como suscetíveis e 
28,3% como altamente suscetíveis ao isolado da raça 3. 
Somente o genótipo L-1 apresentou reação de alta 
resistência aos dois isolados de ambas as raças. Figura. 
1.

B. Estabilidade da resistência

O genótipo L-1 apresentou reação de alta 
resistência a todos os isolados da raça 2, evidenciado 
estabilidade da resistência. No entanto, em relação aos 
isolados da raça 3, esse genótipo apresentou três 
classes de reação distintas, variando de altamente 
resistente a suscetível, indicando instabilidade da 
resistência à essa raça.Tabela.1.

Discussão

Os resultados demonstraram que a reação de alta 
resistência da maioria dos genótipos em relação a raça 
fisiológica 2, pode ter sido garantida pela herdabilidade 
do gene I-2 existente no genitor BHRS-2,3, que confere 
resistência a respectiva raça. Entretanto, a instabilidade

da resistência em relação à isolados da raça fisiológica 3, 
sugere que a penetrância  do gene I-3 encontrado no genitor 
BHRS-2,3 pode ter sido  afetada Mcgrath [7]. As hipóteses 
mais prováveis para a instabilidade da resistência no 
genótipo L-1, em relação a raça 3 seriam: a segregação de 
genes menores complementares a resistência ao longo dos 
cruzamentos realizados Reis et al. [6]; e a variabilidade 
genética quanto a agressividade existente dentro de 
isolados de uma mesma raça Lugo & Sanabria [8] .

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam o 
potencial do genótipo L-1 de tomateiro como material 
resistente às raças fisiológicas 2 e 3 de F. oxysporum f. sp. 
lycopersici, mas se faz necessária a realização de estudo 
complementar em nível de campo com plantas até o estádio 
de frutificação para melhor compreensão da resistência 
genética à murcha-de-fusário.
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Tabela 1. Reação de genótipos de tomateiro a isolados das raças fisiológicas 2 e 3 de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, sob 

condições de casa de vegetação. 

Genótipo / Média1 (Reação)2Raça Isolado

L-1 BHRS-2,3 Santa Clara

CMM-1102 1,721 (AR)2 1,75 (AR) 4,00 (SU)

CMM-1103 1,58 (AR) 1,50 (AR) 2,83 (MR)

Raça 2 CMM-1106 1,44 (AR) 1,67 (AR) 2,25 (MR)

CMM-1113 1,33 (AR) 1,42 (AR) 2,75 (MR)

CMM-1598 1,17 (AR) 1,33 (AR) 4,42 (AS)

FUS-84 1,33 (AR) 1,82 (AR) 3,42 (SU)

Raça 3 FUS-90 3,19 (SU) 1,82 (AR) 4,10 (AS)

FUS-94 2,28 (MR) 2,10 (MR) 3,74 (SU)

FUS-116 1,75 (AR) 2,19 (MR) 4,00 (SU)

FUS-145 1,92 (AR) 2,10 (MR) 3,67 (SU)
1Média de reação da doença conforme escala de notas de 1 a 5, onde: 1= planta sem sintomas; 2 = planta sem sintoma de murcha e 
apresentando pequena descoloração vascular, 3 =  planta com sintomas de murcha e descoloração vascular; 4 = planta com severa 
murcha associada com a presença de clorose e necrose foliar; 5 = planta morta. Média de três repetições; 2Classe de reação da 
doença: 1,0 = semelhante à imune (SI); 1,1-2,0 = altamente resistente (AR); 2,1-3,0 = medianamente resistente (MR); 3,1-4,0 = 
suscetível (SU); 4,1-5,0 = altamente suscetível (AS). 



Figura 1. Frequência de classes de reação dos 60 genótipos de tomateiro a isolados das raças fisiológicas 2 e 3 de Fusarium 
oxysporum f. sp. lycopersici, sob condições de casa de vegetação. 


