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Introdução

A região Nordeste produz anualmente cerca de 240 mil toneladas de
tomate para processamento industrial, sendo esta atividade responsável pela
absorção de grande contingente de mão-de-obra envolvido direta e indiretamente
no cultivo e no processamento de tomate.

As tospoviroses, transmitidas por tripes, e as geminiviroses, transmitidas
por mosca-branca, vêm causando grandes reduções na produtividade do
tomateiro no Nordeste do Brasil. O controle químico dos insetos vetores muitas
vezes não diminui a incidência destas viroses no tomateiro, sendo comum a
ocorrência de campos com 100% de plantas mostrando sintomas destas doenças.
O uso da resistência genética, como um dos componentes do manejo integrado
de pragas (MIP), parece ser a medida mais eficaz para o controle destas duas
viroses.

Desenvolvimento de genótipos com resistência àsTospoviroses

Tospoviroses

Os primeiros relatos sobre a doença vira-cabeça do tomateiro no Brasil
foram feitos por Azevedo (1936) e Bitancourt (1936). Em 1937, Silberschmidt
utilizou o termo ”vira-cabeça" para designar a doença, sendo a etiologia da
mesma estabelecida em 1941, por Costa & Foster. O vírus do vira-cabeça do
tomateiro pertence ao grupo do “tomato spotted wilt virus” (TSWV).

Na década de 90, com a elucidação do genoma do TSWV, o vírus foi
reclassificado no gênero Tospovirus na família Bunyaviridae (De Haan, et al.,
1989) composta até então exclusivamente por vírus que infectavam animais.
Neste gênero a espécie tipo é o TSWV, tendo vários outros membros propostos e
outros ainda em processo de caracterização (de Ávila, et al., 1998). O TSWV tem
uma distribuição mundial ocorrendo nos quatro continentes. Este apresenta um
impressionante círculo de hospedeiros infectando 92 famílias e 926 espécies
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botânicas (Peters, 1998). Os tospovírus apresentam partículas quase isométricas
com um envoltório lipídico e o diâmetro variando de 70 a 110 nm. O genoma do
vírus consiste de três fitas simples de RNA denominadas de L (large), M (medium)
e S (small) (Pozzer et al., 1996a). Na natureza estes são transmitidos por dez
espécies de tripes de maneira circulativa propagativa (Mound, 1996; Chen & Chiu,
1996; Webb et al., 1998; Webb et al., 1998; Nakahara & Monteiro, no prelo).

Dentre as espécies de tospovírus que ocorrem no Brasil, “tomato chlorotic
spot virus” (TCSV), “groundnut ring spot virus” (GRSV) e “chrysanthemum stem
necrosis virus” (CSNV) (Alexandre et al. 1996) ocorrem nas culturas do tomate
(Nagata et al., 1995; Alexandre et al. 1996), pimentão (Cupertino, et al., 1984;
Lima & Ávila, 1998), alface (Chagas, 1970) e ornamentais (Alexandre et al.,
1996). As espécies de tospovírus “iris yellow spot virus” (IYSV) (Pozzer et al.,
1994) e “zucchini lethal chlorosis virus” (ZLCV) (Pozzer, et al., 1996b) ocorrem
nas culturas de cebola e abóbora, respectivamente. Além dessas culturas, os
tospovírus também tem sido encontrados no Brasil em outras hortaliças como
chuchu (Silveira Jr. et al., 1985), ervilha (Bittencourt et al., 1985), grão-de-bico
(Boiteux et al., 1995), lentilha (Fonseca et al., 1995), almeirão (Costa & Costa,
1971) e batata (Costa & Kiehl, 1938).

A sintomatologia induzida pelos tospovírus varia consideravelmente com a
espécie envolvida, a idade da planta e com fatores ambientais. Os sintomas mais
comuns observados são anéis necróticos ou cloróticos nas folhas e frutos além de
sintomas de arroxeamento, bronzeamento, mosaico, e amarelecimento das
folhas. Freqüentemente, ocorre necrose das hastes e folhas seguido de
deformação foliar. Quando a infecção é precoce pode ocorrer a morte da planta.

A ocorrência de tospoviroses em tomateiro no Vale do São Francisco, já
vem sendo observada por mais de 15 anos podendo atualmente ser encontrada
nas demais regiões produtoras de tomate do Estado de Pernambuco (Ferraz,
1998 – informação pessoal*). Atualmente nesta região, os tospovírus juntamente
com os geminivírus constituem-se nos fatores mais limitantes para a produção de
hortaliças, principalmente em tomate para processamento industrial. Em
levantamento de doenças do tomateiro realizado em oito municípios do Submédio
São Francisco, em 1997, a incidência de tospoviroses foi de 5-40% em 85% das
67 áreas visitadas, enquanto que as geminiviroses foram observadas em 67% dos
plantios, com uma incidência de 5-100% (Lima, 1998). As perdas induzidas pelos
tospovírus em hortaliças nesta região, onde predomina a espécie GRSV, já são
consideráveis, tendo sido estimadas em 30% na cultura do tomateiro nos anos de
1995 (de Ávila et al., 1996) e 1996 (Lima & de Ávila, dados não publicados**). O
vira-cabeça também é problema para as culturas da cebola (Pozzer et al., 1994) e
do pimentão (Lima & de Ávila, 1998). Surtos com 100% de infecção por
tospovírus já foram relatados em alface no Município de Vitória de Santo Antão,
no Estado de Pernambuco (Moraes et al., 1986). Tomateiros para processamento
industrial (cv. IPA-5) infectados pelo TSWV e com sintomas leves apresentaram
reduções de produtividade da ordem de aproximadamente 57,1%, enquanto que
plantas com sintomas severos apresentaram reduções de 84,4% (Fajardo et al.,
1997). Em pimentão, Cupertino et al. (1984) relataram perdas causadas pelo
TSWV em casa-de-vegetação variando de 49% a 69%.
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A distribuição das espécies de tospovírus no Brasil é bastante curiosa
ocorrendo de uma forma regionalizada. Nagata et al. (1995), analisaram amostras
de várias hortaliças provenientes de seis estados brasileiros. Os resultados
mostraram que TSWV foi predominante no estado do Paraná e no Distrito
Federal, enquanto TCSV predominou no estado de São Paulo. De Ávila et al.
(1996) também detectaram apenas a espécie GRSV em amostras de tomateiro,
alface e pimentão no Submédio São Francisco. Levantamentos mais recentes
ainda confirmam esta mesma tendência (Lima & de Ávila, dados não publicados*),
embora TCSV tenha sido esporadicamente encontrado em Capsicum spp. (Lima
& de Ávila, 1998).

A espécie IYSV está largamente disseminada em cebola na região
nordeste (de Ávila et al., 1996) e ZLCV em abóbora no estado de São Paulo
(Rezende et al., 1997). Em levantamento recente sobre a ocorrência de
tospovírus em ornamentais no estado de São Paulo (Alexandre et al., 1996),
verificou-se também a presença de TSWV e CSNV. A prevalência de
determinadas espécies de tospovírus em determinadas regiões geográficas
sugere que as diferentes espécies não se disseminam na mesma taxa nos vários
estados brasileiros. Tal situação pode ser parcialmente explicada pela presença
de diferentes ervas daninhas e culturas que atuam como fonte do vírus e do vetor,
além de que, diferentes espécies de tripes transmitirem com distinta eficiência as
variadas espécies do vírus.

Em geral, as medidas de controle dos tospovírus através da destruição do
tripes vetor tem sido pouco efetivas. Tal situação se deve ao seu imenso círculo
de hospedeiros, especificidade e eficiência do vetor na transmissão do vírus, além
do fato de que a maioria das espécies de tospovírus possui um amplo círculo de
hospedeiros. No Submédio São Francisco, a resistência genética associada à
práticas de prevenção de vírus se mostra como a única estratégia viável no
controle da doença vira-cabeça no tomate para processamento industrial e em
outras hortaliças, uma vez que o tripes vetor está presente em altas populações
no  campo durante todo o ano.

Metodologia de inoculação visando seleção de genótipos resistentes

Para seleção de plantas resistentes o inóculo é preparado macerando-se
folhas infectadas de Nicotiana. rústica na proporção de um (01) grama de folha
por 20 ml de tampão de fosfato 0,01 M (pH 7,0), contendo 1% de sulfito de sódio
(Na2SO3). A inoculação é feita mecanicamente por fricção do extrato contendo o
inóculo nas folhas de plantas com 15 dias de idade, previamente polvilhadas com
carborundo 600 mesh. Cada espécie de tospovírus (TSWV, TCSV, GRSV e
CNSV) é inoculada separadamente.

Para evitar o aparecimento de RNAs defectivos interferentes (DIs), que
causam a atenuação dos sintomas, cada espécie de tospovírus não deve ser
transmitida mecanicamente por mais de uma vez, procurando-se utilizar sempre
inóculos de plantas infectadas através de inseto vetor ou armazenados em
nitrogênio líquido. As plantas são normalmente reinoculadas duas vezes para
garantir infecção. A avaliação para a presença ou ausência de sintomas é feita
durante um período de 10 semanas. As plantas assintomáticas são avaliadas
para a presença ou ausência do vírus por DAS - ELISA.
                                           
* Mirtes Freitas Lima, Embrapa-Semi Árido, Caixa Postal 23, 53300-000 Petrolina, PE



Recursos Genéticos e Melhoramento de Plantas para o Nordeste Brasileiro

Fontes de resistência a Tospovírus

A obtenção de fontes de resistência é dificultada pela existência de
distintas espécies do vírus causadoras de diferentes tospoviroses (de Ávila et al.,
1993; Law & Moyer, 1990; Reddy et al., 1992; Yeh et al., 1992). Na região de
Petrolina - PE, por exemplo, tem sido observada a presença do “groundnut ring
spot virus” (GRSV) em tomateiro (de Ávila et al., 1996) e do “tomato chlorotic spot
virus” (TCSV) em pimentão (Lima & de Ávila, 1998).

Fontes de resistência a tospovírus têm sido identificadas em Lycopersicon
peruvianum (Smith, 1944; Finlay, 1952; Stevens, 1964; Cupertino et al., 1986;
Paterson et al., 1989; Iizuca et al., 1993), em L. hirsutum (Araújo et al., 1983;
Maluf, et al., 1991; Boiteux & Giordano, 1992), e em L. pimpinellifolium (Smith,
1944; Kikuta & Frazier, 1946; Finlay, 1953; Cupertino et al., 1986; Paterson et al.,
1989; Maluf et al., 1991). Em L. esculentum, foi encontrada resistência a
tospovírus nas cultivares  “Rey de los Tempranos” e “Manzana” (Homes, 1948).

A maior parte das fontes de resistência encontrada é do tipo isolado-
específico (Stevens et al., 1992) e de natureza poligênica (Finlay, 1952 e 1953;
Paterson et al., 1989), com pouco interesse para uso em programas de
melhoramento.

Populações derivadas da cultivar “Stevens” (Stevens et al., 1992; van Zijl et
al., 1986), cujo gene de resistência, o gene Sw-5, foi introgredido a partir de L.
peruvianum (Stevens, 1964), normalmente apresentam altos níveis de resistência
aos isolados brasileiros (Boiteux & Giordano, 1993). Embora já exista relato sobre
a ocorrência de isolados capazes de quebrar a resistência deste gene (Goldbach
& Kuo, 1996), no Brasil genótipos portadores do gene Sw-5 têm sido avaliados
com sucesso em diversas regiões e na presença de diferentes isolados de
tospovírus, não tendo sido observada a quebra de resistência.

Recentemente, o IPA e a Embrapa Hortaliças desenvolveram a cultivar
Viradoro (gene Sw-5) com resistência ao vira-cabeça do tomateiro. ‘Viradoro’ foi
selecionada a partir de cinco ciclos de autofecundação desenvolvidos após o
quarto retrocruzamento sucessivo para a cultivar IPA-5, tendo como progenitor
não recorrente a linhagem TSW-10, com resistência a tospovírus. Esta cultivar
vem sendo testada, com sucesso, na presença de diversos isolados de tospovírus
presentes nas distintas regiões produtoras de tomate para processamento
industrial (Figura 1). Além da cv. Viradoro, outros cinco genótipos oriundos deste
mesmo cruzamento se destacaram quanto à resistência e às qualidades
industriais (Resende et al., 1998).
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Figura 1 - Comportamento de duas linhagens isogênicas de tomateiro, com relação a presença e
ausência do gene Sw-5, em duas regiões produtoras.

O vira-cabeça reduziu a produtividade da cultivar IPA-5 em ambas as
regiões. Entretanto, maiores reduções foram observadas em Belém do São
Francisco-PE onde as duas cultivares foram semeadas diretamente no campo,
tendo ocorrido uma infecção bastante precoce na cultivar suscetível IPA-5, que
juntamente com outras testemunhas suscetíveis, apresentaram até 100% de
plantas com sintomas aos 30 dias após transplante. Em Brasília, como as mudas
foram produzidas em estufas, apesar de ter sido observada a presença de 30%
de plantas com sintomas, a redução da produtividade na cv. IPA-5 foi menor
devido à infecção  mais tardia.

Desenvolvimento de genótipos com resistência a Geminiviroses

Geminiviroses

Os geminivírus transmitidos pela mosca-branca causam sérios danos
econômicos em culturas como o feijão, cucurbitáceas, tomate, pimentão e
mandioca em vários países. Em regiões tropicais e subtropicais das Américas e
Ilhas do Caribe o aumento da população de mosca-branca da espécie Bemisia
tabaci Gennadius provocou aumento na incidência de geminiviroses e do volume
de perdas (Brown e Bird, 1992). Desde os anos 80, perdas substanciais na cultura
do tomateiro devido à infecção por diferentes geminivírus com genoma bipartido
têm sido relatadas na Flórida, Caribe, México, Venezuela, América Central
(Polston & Anderson, 1997). Em vários países do Mediterrâneo, África, Oriente
Médio, Ásia e Austrália (Kheyr-Pour et al., 1991; Navot et al., 1992; Dry et al.,
1993; Bedford et al., 1994; Rochester et al., 1994; Konate et al., 1995) a
ocorrência do “tomato yellow leaf curl virus” e do “tomato leaf curl virus”, que
apresentam genoma monopartido, tem sido fator limitante na produção (Padidam
et al., 1995).

Os geminivírus possuem genoma de DNA fita simples, circular,
encapsulados em partículas geminadas. São classificados na família
Geminiviridae e subdividindo-se em três gêneros: Mastrevirus, Curtovirus e
Begomovirus (Padidam et al., 1998). No gênero Begomovirus encontram-se os
geminivírus transmitidos por mosca-branca para dicotiledôneas. O genoma é
bipartido com organização genômica idêntica, apresentando dois componentes, o
A e o B, contendo um total de seis genes. Cada componente de
aproximadamente 2.6 kb é encapsidado separadamente em partículas
geminadas, sendo necessárias as duas partículas para que ocorra a infecção. Os
componentes, designados DNA A e DNA B, possuem uma região intergênica de
aproximadamente 200 nucleotídeos, denominada região comum (RC). Os
componentes de um mesmo vírus apresentam homologia >95% na região
comum, porém esta região não é conservada entre componentes de diferentes
vírus. Na RC encontram-se sinais para reconhecimento de processos comuns a
ambos os genomas (replicação, iniciação de transcrição e encapsidação)
(Lazarowitz, 1992). O esquema abaixo ilustra a organização genômica do gênero
Begomovirus (Figura 2):
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Figura 2 - Organização genômica do gênero Begomovírus

O componente A contém quatro genes: rep (AC1) que codifica a proteína
essencial para a replicação; trap (AC2) que codifica uma proteína transativadora;
ren (AC3) que codifica proteína associada com a maior eficiência da replicação, e
cp (AV1) codificador da proteína capsidial. O componente B contém dois genes
que codificam proteínas envolvidas no movimento célula-a-célula do vírus, o gene
mp (BC1) e o gene ns (BV1), (Lazarowitz, 1992). No caso do “tomato yellow leaf
curl virus” (TYLCV) e do “tomato leaf curl virus” (TLCV), o genoma é constituído
de um único componente que contém os seis genes.

No Brasil, Costa et al. (1975) observaram seis doenças que estavam
associadas à transmissão por mosca-branca. Maytis et al. (1975), purificaram
vírus que era transmitido mecanicamente a partir de outras solanáceas, mas não
a partir de tomate, e o classificaram como “tomato golden mosaic virus” (TGMV).

Mais de uma década passou sem que fosse relatada a presença de
geminivírus em tomate. Em 1994, no Distrito Federal foi relatada a ocorrência de
nova espécie de geminivírus (Ribeiro et al., 1994), que rapidamente se
disseminou por toda a região causando perdas de 40 a 100% (Bezerra et al.,
1996) no ano seguinte. Esse reaparecimento ocorreu após relato de nova espécie
de mosca-branca B. argentifolii (também chamada B. tabaci biótipo B) associada
a tomateiros (França et al., 1996).

Os sintomas das plantas de tomateiro infectadas pelos geminivírus são
bastante variáveis muito provavelmente devido a grande diversidade de espécies
de geminivírus, resposta diferencial de genótipos, estádio em que a planta foi
infectada e interação de todos estes fatores com o meio ambiente.

Em 1996, no estado de Minas Gerais foi detectado geminivírus em duas
localidades, no cinturão verde de Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro (Rezende
et al., 1996; Zerbini et al., 1996). Resultados preliminares mostram que perdas
superiores a 50% da produção foram causadas por dois geminivírus distintos
(Zerbini et al., 1996). Em São Paulo foi relatada por Faria et al. (1997) outra nova
espécie de geminivírus denominada tomato yellow vein streak virus (TYVSV).

A análise molecular parcial desses geminivírus revelou que até o momento,
as espécies relatadas no Brasil são diferentes das relatadas em outras regiões do
mundo. Além disso, existe uma grande diversidade de espécies de geminivírus
associadas ao tomateiro no país (Ribeiro et al., 1998b).
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Geminiviroses no Nordeste

Na região nordeste, o primeiro relato de geminivírus foi feito em amostras
de tomate provenientes da Bahia (Ribeiro et al., 1996).

Em 1997 a doença foi relatada no Submédio São Francisco, a maior região
produtora de tomate para processamento industrial no Brasil (Bezerra et al.,1997),
acarretando perdas na ordem de 100% em algumas áreas. O aparecimento do
vírus deu-se após o surgimento de populações de mosca branca (Bemisia
argentifollii) nesta região no final de 1995 e início de 1996 (Haji et al., 1996; Haji et
al., 1997). Até o momento a caracterização molecular de geminivírus coletados no
Submédio São Francisco mostra a presença de três novas espécies não relatadas
em outras regiões do mundo. Foram encontradas infecções mistas em uma
planta, sugerindo que a situação é bem mais complexa que a relatada até o
momento em outras regiões (Ribeiro et al., 1998a).

Levantamentos da doença no Submédio São Francisco, em 1997,
detectaram a presença de geminivírus na cultura do tomateiro em noventa áreas
de quinze municípios desta região, o que demonstra o avanço das viroses
transmitidas por mosca-branca (Lima et al., 1998). No ano de 1998 foi detectada a
presença de geminiviroses em amostras enviadas do Ceará (Bezerra, 1998 -
comunicação pessoal*).

Atualmente, essa é a principal doença de tomate, considerando-se o alto
grau de severidade de doenças causadas por esses vírus, a relativa inexistência
de fontes naturais de resistência no Brasil, a ampla gama de hospedeiros (plantas
daninhas e silvestres) e a pouca informação referente às espécies encontradas no
país.
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Metodologia de inoculação visando seleção de genótipos resistentes

A identificação precisa do vírus contribui para estabelecer estratégias de
melhoramento e precisar se há ou não controle efetivo da doença a amplo
espectro de espécies de vírus (Rojas et al., 1993). A identificação do geminivírus
só é possível com a caracterização molecular e seqüenciamento do mesmo, pois
a sintomatologia não é parâmetro suficiente para diferenciá-los.

O uso de inoculações utilizando-se mosca-branca infectada em gaiolas
individuais a prova de insetos, parece ser a metodologia mais eficiente na seleção
de plantas resistentes ao TYLCV (Picó et al., 1998). Em ensaios realizados na
Embrapa Hortaliças, esta metodologia também  tem se mostrado eficiente na
seleção de genótipos resistentes ao isolado de geminivírus com genoma bipartido
do DF.

Populações de mosca-branca não infectadas são mantidas em plantas de
berinjela (Solanum melongena), em casa-de-vegetação (23-35oC), dentro de
gaiolas. O isolado do vírus é mantido em plantas de tomate da cv. IPA-5.

Para inoculação (período de acesso e aquisição) são utilizadas moscas-
brancas, mantidas em plantas de tomateiro infectadas com o isolado do vírus, por
um período nunca inferior a 72 horas. Para seleção dos genótipos resistentes as
plantas são inoculadas individualmente, no estádio de quatro folhas verdadeiras,
em gaiolas feitas com tubos de PVC (7,5 cm de diâmetro e 15 cm de altura), com
uma das extremidades fechada com tecido “Voal”. Para inoculação são utilizadas
20 moscas-brancas infectadas por gaiola, sendo de 72 horas o período de acesso
e inoculação. Após a remoção das gaiolas as plantas são pulverizadas com
Vertimec 0,5% (Abamectin 18 CE). Três semanas após a inoculação já poderão
ser observados os primeiros sintomas da doença.

A eficiência da seleção de genótipos com resistência a geminivírus poderá
ser aumentada quando assistida por técnicas biomoleculares. A reação de
polimerase em cadeia (PCR) é uma técnica específica e extremamente sensível e
tem sido

utilizada para detecção e estudo de variabilidade genética de geminivírus
(Rybicki & Hughes, 1990; Gilbertson et al., 1991) tanto a partir de tecidos de
plantas como de DNA extraído de insetos vetores (Navot et al., 1992; Mehta et al.,
1994).

A hibridização com o uso de sondas moleculares tem sido utilizada na
detecção de geminivirus (Harber et al., 1987; Navot et al., 1989; Polston et al.,
1989; Robinson et al., 1984). O ‘dot blot’ tem permitido além da detecção, o
estudo da diversidade genética e a titulação do vírus na planta, enquanto o
‘squash blot’ permite a seleção de genótipos resistentes (Gilbertson et al., 1991;
Rom et al., 1993). No Brasil, essa técnica vem sendo utilizada para detecção de
geminivírus quando o número de amostras é grande e para seleção de genótipos
resistentes (Giordano et al., 1998).

Fontes de resistência

Grande parte dos trabalhos visando selecionar fontes de resistência a
geminivírus tem usado isolados do “tomato yellow leaf curl virus” (TYLCV) durante
o processo de seleção. Entretanto, ainda não foi detectada a presença do TYLCV
(genoma monopartido) no Brasil, tendo sido apenas observada presença de
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geminivírus com genoma bipartido (Faria et al., 1997; Ribeiro et al., 1994; Zerbini
et al., 1996).

Resistência a geminivírus tem sido encontrada em diferentes espécies do
gênero Lycopersicon  e considerável esforço de pesquisa tem sido dirigido para o
desenvolvimento de cultivares resistentes. Diferentes níveis de resistência têm
sido encontrados em L. pimpinellifolium (L.)Mill., L. cheesmanii Riley, L. hirsutum
Humb. & Bonpl., L. peruvianum (L.) Mil., e L. chilense Dunal (Kasrawi et al., 1988).
Alto nível de resistência ao TYLCV foi encontrado em L. chilense (Zakay et al.,
1991), sendo a resistência condicionada pelo gene Ty-1, com dominância parcial,
que confere tolerância ao vírus (Zamir et al., 1994).

Genótipos selecionados como resistentes ao TYLCV têm apresentado
níveis satisfatórios de resistência ao isolado de geminivírus com genoma bipartido
do Distrito Federal (Tabela 1). Bons níveis de tolerância têm sido observados em
‘Chiltylc 94-3’ e ‘Multichiltylc 95’ que foram populações desenvolvidas na Europa
para servir como fonte de genótipos com resistência ao TYLCV. Estas duas
populações têm em sua genealogia LA 1969 (L. chilense) e o híbrido F1 Tyking
(Laterrot, 1995). Linhagens derivadas do híbrido F1 Tyking têm apresentado bons
níveis de resistência ao isolado do DF.

Recentemente, foram identificadas fontes de resistência a isolado de
geminivirus com genoma bipartido em L. peruvianum (CNPH-782, CNPH-786 e
CNPH-787), em L. pimpinellifolium (LA 1342) e em L. chilense (LA 1967)
(Giordano, et al., 1998).

Em avaliações mais recentes utilizando-se o isolado do DF, RX 5293 FG e
Tyking (Royal Sluis) e Gem Pride (PetoSeed) foram os genótipos que
apresentaram melhores níveis de tolerância em ensaios onde utilizaram-se
inoculações com mosca-branca em gaiolas individuais. Apesar da ausência de
sintomas nas folhas, foi detectada a presença do vírus através de PCR
demonstrando o bom nível de tolerância destes genótipos.

Tabela 1 - Avaliação da resistência aos 28 dias após inoculação utilizando-se
mosca-branca e gaiolas individuais.

Espécies do gênero
Lycopersicon

Genótipos Plantas com
sintomas

(%)*

Severidade
de sintomas**

L. esculentum Ty-52 10 1.10±0.32
Multichiltylc 95 10 1.10±0.32
Chiltylc 94-3 10 1.10±0.32

Line 17-2-3 (F5 Tyking) 0 1.00±0.00
IPA - 5 (Check) 100 3.50±0.53

L. chilense LA 1967 0 1.00±0.00
L. pimpinellifolium LA 1342 0 1.00±0.00
L. peruvianum CNPH 786 0 1.00±0.00

CNPH 787 0 1.00±0.00
CNPH 784 0 1.00±0.00

* Plantas com sintomas 28 dias após inoculação. Avaliação de 10 plantas por genótipo.
**Severidade dos sintomas: 1 - ausência de sintomas, 2 - ligeira clorose dos folíolos, 3 - clorose

marginal e internervural com enrugamento dos folíolos, 4 - clorose e enrugamento severos dos
folíolos com redução do porte da planta.

No Submédio São Francisco ‘Gem Pride’ tem apresentado um bom nível
de resistência em testes de campo (Lima, M.F., 1998 - Comunicação pessoal)
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Resumo e Conclusões

Os tospovírus no Brasil tem sido um dos fatores limitantes na expansão da
produção de tomate para processamento industrial e mesa. A razão disto é,
principalmente, a grande diversidade de espécies de tospovírus presentes no
país, o seu imenso círculo de hospedeiros e um clima que propicia altas
populações das diversas espécies de tripes vetor durante todo o ano.

A situação dos tospovírus no Brasil parece ser mais complexa do que em
outras regiões do mundo. Até o presente, já foram relatadas as espécies TSWV,
TCSV, GRSV, CSNV, ZLCV e IYSV. Dentre elas, as quatro primeiras apresentam
um círculo de hospedeiros extremamente amplo e ocorrem na cultura do
tomateiro. A prevalência de determinadas espécies em certa região geográfica
mostra que as diferentes espécies não se disseminam na mesma taxa nos
diferentes estados brasileiros. Isto provavelmente se deve pela presença de
diferentes plantas daninhas e culturas que atuam como fonte do vírus e do vetor,
e pela especificidade da relação vírus-vetor. O controle dos tospovírus no Brasil
tem sido de pouca eficiência devido ao seu amplo círculo de hospedeiros das
diversas espécies de vírus e do vetor. A aplicação de inseticidas no controle do
tripes tem sido muito pouco eficiente pois outros fatores como isolamento,
escalonamento da cultura e controle de ervas daninhas hospedeiras dificilmente
são considerados pelos produtores. A única estratégia viável no presente é o uso
de plantas de tomate com resistência a este espectro de tospovírus.

O gene Sw-5, presente na cultivar Viradoro, tem conferido resistência às
espécies de tospovírus existentes no Nordeste e poderá ser incorporado em
outros genótipos de tomateiro visando atender demandas mais específicas das
indústrias de processamento instaladas na região.

No Brasil, os geminivírus infectando tomateiros, vêm causando perdas
econômicas a partir da década de 90. A expansão dessa doença em tomateiro
deu-se após a introdução da nova espécie de mosca-branca Bemisia argentifolii
(também conhecida como B. tabaci biótipo B). Atualmente a doença foi relatada
em todas as regiões produtoras de tomate no Brasil, principalmente no Nordeste,
onde a população do inseto vetor é elevada ao longo do ano. Até o momento tem-
se detectado várias espécies do vírus em diferentes regiões produtoras do país. A
determinação da espécie de geminivírus que ocorre na região só é possível
através da caracterização molecular. Foram identificadas, até o momento, pelo
menos sete novas espécies de geminivírus em tomateiro, distintas das relatadas
em outras regiões do mundo, o que mostra a grande variabilidade do vírus no
país. Observou-se a presença de infecções mistas em uma mesma planta, na
região nordeste.

As fontes de resistência para TYLCV ou que foram recentemente
identificadas na Embrapa Hortaliças conferindo resistência a geminivírus com
genoma bipartido, poderão ser bastante úteis aos programas de melhoramento de
tomate. Entretanto, existe necessidade de se avaliar estes genótipos na presença
de isolados do vírus presentes no Nordeste.
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