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MELHORAMENTO GENÉTICO

818

Identificação de fontes de resistência à fusariose do maracujazeiro. 
(Identification of resistance sources to fusariosis from passionfruit). 
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A produtividade do maracujazeiro é seriamente prejudicada por problemas fitossanitários, como a fusariose, 
causada porFusariumoxysporumf. sp.passiflorae. Neste estudo foram avaliados 25 acessos do Banco Ativo 
de Germoplasma de Maracujazeiro da Embrapa Mandioca e Fruticultura, quanto a resistência à fusariose 
em condições de campo infestado com o patógeno (sendo 14 acessos de maracujazeiro amarelo; três acessos 
de maracujazeiro roxo; três acessos de Passiflora alataCurtis; um acesso de Passiflora cincinnataMast.; 
e quatro  híbridos de maracujazeiro amarelo). Em média 15 plantas por acesso foram avaliadas durante 
460 dias, contabilizando o número de plantas mortas para a obtenção da área abaixo da curva de progresso 
da doença (AACPD) e a análise de agrupamento dos acessos. Com base na AACPD, os acessos foram 
agrupados em três grupos: resistente (três acessos de maracujazeiro amarelo, dois acessos de P. alata e 
dois híbridos de maracujazeiro roxo), susceptível (sete acessos de maracujazeiro amarelo, dois acessos de 
maracujazeiro roxo e dois híbridos de maracujazeiro amarelo) e altamente susceptível (quatro acessos de 
maracujazeiro amarelo, um acesso de P. alata, um acesso de P. cincinnata e um acesso de maracujazeiro 
roxo). Sete acessos de germoplasma e um híbrido foram resistentes à fusariose, sendo passíveis na utilização 
como fontes de resistência a doença para o programa de melhoramento genético do maracujazeiro.

Hospedeiro:Passiflora, maracujazeiro
Patógeno:Fusarium oxysporumf. sp. passiflorae
Doença: Fusariose ou murcha-do-maracujazeiro
Área: Melhoramento Genético
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