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EXTRATO
SANTOS, Elisa Susilene Lisboa, M. Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
Fevereiro de 2009. Caracterização do gradiente de resistência de genótipos de
cacaueiro (F2 Sca6 x ICS1) à podridão-parda por meio de avaliações
fitopatométricas, genéticas e moleculares. Orientadora: Edna Dora Martins Newman
Luz. Co-Orientador: Didier Pierre Louis Clement. Co-orientador: Jorge Teodoro de
Souza.
A podridão-parda é uma das principais doenças do cacaueiro (Theobroma cacao
L.), por já ter sido relatada em todos os países produtores de cacau. Dentre as sete
espécies de Phytophthora que causam esta enfermidade, P. palmivora merece destaque
por sua ampla distribuição e por causar perdas anuais de até 30% na produção
mundial. Como alternativa promissora de controle, o melhoramento genético do
cacaueiro visando à resistência à podridão-parda, tem como prioridade a seleção de
genótipos resistentes para serem utilizados em futuros cruzamentos. De forma a
otimizar a etapa de seleção, metodologias de identificação e caracterização dos níveis
de resistência vêm sendo propostas. Neste estudo, foi utilizada uma população F2 de
cacaueiros, cujos genitores, Sca 6 e ICS1, são reconhecidamente contrastantes quanto
a resistência à podridão-parda. Objetivou-se: (i) avaliar a eficiência das variáveis
fitopatométricas Escala de Notas (EN), Índice de Intensidade de Infecção (III) e Índice
de Doenças (ID) na caracterização de genótipos de cacaueiro à podridão-parda,
fazendo uso do gradiente de resistência destes genótipos obtido a partir de inoculação
de discos foliares com P. palmivora; (ii) caracterizar o gradiente de resistência de
viii
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genótipos de cacaueiro a P. palmivora por meio do teste de disco foliar, usando a
variável fitopatométrica selecionada; e (iii) identificar regiões microssatélites
associadas a resistência de genótipos de cacaueiro à podridão-parda, fazendo uso de
avaliações fenotípicas de frutos verdoengos inoculados com P. palmivora. Dentre os
resultados encontrados destacam-se: (i) as variáveis fitopatométricas diferiram quanto
à eficiência na detecção do gradiente de resistência, sendo o ID o que melhor separou
os genótipos de cacaueiro, formando maior número de grupos homogêneos; (ii) a
avaliação dos discos foliares dos genótipos de cacaueiro, indicou a existência de
variabilidade genética na população utilizada neste estudo; e (iii) a análise de
associação entre marcadores microssatélites e a caracterização fenotípica de 41
genótipos de cacaueiro quanto a resistência à podridão-parda, indicou a provável
existência de Loci de Características Quantitativas (QTL) para resistência nos grupos
de ligação 8 e 10. Os resultados obtidos até o presente indicam que: (i) as variáveis
EN, III e ID diferem quanto a caracterização do gradiente da resistência de genótipos
de cacaueiro à podridão-parda, sendo que o ID permite uma classificação mais
detalhada deste gradiente; (ii) a variabilidade genética evidenciada por meio do
gradiente de resistência observado, coloca a população F2 (Sca6 x ICS1) como
potencial fonte de estudos de mapeamento e melhoramento genético visando
resistência; e (iii) maior número de genótipos de cacaueiro devem ser avaliados
fenotipicamente para confirmação da existência de QTL relacionado a resistência à
podridão-parda nos grupos de ligação 8 e 10 e a possível detecção de outras regiões
associadas a esta característica.
Palavras-chave:

índice

de

doença;

Loci

de

Características

Quantitativas;

microssatélites; Phytophthora palmivora; resistência; teste de disco foliar; Theobroma
cacao.
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ABSTRACT
SANTOS, Elisa Susilene Lisboa, M. Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
Fevereiro de 2009. Characterization of the resistance gradient of cacao genotypes
(F2 Sca6 x ICS1) to black pod disease using phytopathometric, genetic and
molecular approachs. Advisor: Edna Dora Martins Newman Luz. Co-advisor: Didier
Pierre Louis Clement. Co-advisor: Jorge Teodoro de Souza.
Black pod is one of the main diseases of cacao (Theobroma cacao L.), having
been reported in all the cacao producing countries. Among the seven species of
Phytophthora that cause this disease, P. palmivora deserves mention for its wide
distribution causing annual losses of up to 30% of the world production. The selection
of cacao genotypes resistant to black pod has been a priority of the cacao breeding
programs. To optimize the stage of selection, methodologies of identification and
characterization of the levels of resistance have been proposed. In this study, it was
used a F2 population of cacao, which parents, Sca6 and ICS1, are known as contrasting
for resistance to black pod disease. The objectives of this work were: (i) to assess the
efficiency of the phytopathometric variable disease scores (DS), intensity of infection
index (III) and disease index (DI) in the characterization of the resistance gradient of
cacao genotypes to P. palmivora through the leaf disc inoculation test; (ii) to
characterize the gradient of cacao genotypes resistance to P. palmivora through the
leaf disc test using the selected phytopathometric variable; and (iii) to identify
microsatellite regions associated with cacao resistance to black pod disease, using
phenotypic evaluations of fully developed but unripe cacao pods inoculated with P.
palmivora. The most important results are: (i) the phytopathometric variables assessed
x
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differed in the efficiency to detect the population gradient of resistance and the DI was
the most efficient variable to characterize the resistance of the cacao genotypes to P.
palmivora; (ii) the assessment of cacao genotypes through leaf discs inoculation
showed genetic variability of the population used in this study; and (iii) the analysis of
association between microsatellites markers and the phenotypic characterization of 41
cacao genotypes to black pod resistance indicated the probable existence of two
quantitative trait loci (QTLs) for resistance in the linkage groups 8 and 10. Based on
the results it is possible to conclude that: (i) the variables DS, III and DI differ as to the
characterization of the gradient of cacao resistance to P. palmivora, and the DI allows
a more detailed classification of the resistance gradient; (ii) the genetic variability
observed, in the population F2 (Sca6 x ICS1) shows it as a potential source of
molecular mapping and genetic breeding for studies on resistance; and (iii) higher
number of cacao genotypes should be phenotypically evaluated to confirm the
existence of QTLs related to black pod resistance in linkage groups of 8 and 10 and
possible detection of other regions associated with resistance.
Keywords: disease index; leaf disc test; microsatellites; Phytophthora palmivora;
quantitative trait loci; resistance; Theobroma cacao.
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INTRODUÇÃO

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma planta neotropical perene,
pertencente à família Malvaceae (WHITLOCK et al., 2001), que ocorre nas Américas
entre as latitudes 20°N e 20°S (BARTLEY, 2005) e cuja origem primária se deu na
Bacia Amazônica e no Planalto das Guianas (LACHENAUD et al., 2007).
Estima-se que a produção mundial de amêndoas de cacau seja de
aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano, perfazendo uma movimentação
superior a 5 bilhões de dólares (WORLD COCOA FOUNDATION, 2008). Esta
cultura é uma das principais fontes de exportação em muitos países, como Gana, Costa
do Marfim, Camarões, Nigéria, Brasil, Equador, Venezuela, Panamá, Costa Rica,
Malásia e Indonésia (GUILTINAN, 2007).
As maiores limitações na produção de cacau atualmente estão relacionadas a
perdas por ocorrência de patógenos. Dentre as enfermidades, a podridão-parda dos
frutos do cacaueiro ou podridão-de-Phytophthora pode ser considerada a principal, por
sua ocorrência já ter sido registrada em todos os países produtores de cacau (LUZ,
1989). Sete espécies do gênero Phytophthora causam a podridão-parda do cacaueiro e
quatro destas ocorrem no Brasil: P. hevea Thompson, P. capsici (Leonian), P.
citrophthora (Smith and Smith) Leonian e P. palmivora (Butl) Butler, esta última
merece destaque por ocorrer em todos os países que produzem cacau no mundo.
Dentre as estratégias de controle desenvolvidas para minimizar as perdas
causadas pela podridão-parda na produção de cacau, o controle genético vem
despontando como alternativa promissora, por ser sustentável, eficiente e barato para
os produtores. Por este motivo, o melhoramento genético do cacaueiro tem recebido
1
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grande atenção de pesquisadores e produtores de vários países, e a seleção de
genótipos que apresentem baixa suscetibilidade a Phytophthora spp. tornou-se
prioridade (NYASSÉ et al., 2007). Neste sentido, alguns genótipos com potencial para
resistência foram identificados (NYASSÉ et al., 2007; PIRES et al., 1997), não sendo,
entretanto, encontrados genótipos imunes a esta enfermidade (LUZ et al., 1996;
NYASSÉ et al., 2002).
Na tentativa de otimizar o tempo de avaliação, metodologias de inoculação
foram desenvolvidas tanto para experimentos em campo quanto em laboratório
(IWARO et al., 2000; NYASSÉ et al., 1995; TAHI et al., 2000). Dentre estas, o teste
de disco foliar (NYASSÉ et al., 1995) vem sendo validado e amplamente empregado
(NYASSÉ et al., 2002), possuindo as vantagens de ser reprodutível, correlacionar-se
com dados de infecção natural em campo, ser menos destrutivo, permitir a avaliação
de um grande número de genótipos em menor tempo e espaço em laboratório e
requerer material – folhas – de mais fácil obtenção (NYASSÉ et al., 1995; TAHI et al.,
2006a; 2006b).
Adicionalmente, para caracterização da reação de genótipos de cacaueiro à
podridão-parda após inoculação, é empregado, dentre outras estratégias, o uso de
escalas de notas (IWARO et al., 2000; NYASSÉ et al., 1995). Entretanto, ao contrário
do observado para outros patossistemas (CERQUEIRA-SILVA et al., 2008;
CZERMAINSKI, 1999; MCKINNEY, 1923), se desconhece a aplicação de índices de
doenças nestas avaliações.
Em relação à biologia molecular, algumas técnicas vêm sendo desenvolvidas e a
aplicação destas tem possibilitado a compreensão e caracterização de genomas. Neste
sentido, os marcadores moleculares estão sendo empregados no mapeamento genético.
Esta estratégia aplicada a cacaueiros possibilitou a identificação de locos de
características quantitativas (QTL) associados à resistência a Phytophthora spp
(CROUZILLAT et al., 2000; FLAMENT et al., 2001; LANAUD et al., 1996;
MOTILAL et al., 2000; RISTERUCCI et al., 2003). O mapeamento de QTL
possibilita direcionar o melhoramento genético para obtenção de resistência durável,
através do acúmulo de diferentes genes de resistência localizados em diferentes
regiões cromossômicas em cultivares superiores (RISTERUCCI et al., 2003).
2
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Resultados promissores são, portanto esperados para o melhoramento genético do
cacaueiro, através da obtenção de novos cultivares, com alta produtividade, resistência
a doenças e com as qualidades requeridas pela indústria chocolateira (SCHNELL,
2007).
Diante do exposto e como etapas de pré-melhoramento genético do cacaueiro
para resistência à podridão-parda, o presente trabalho teve como objetivos (i) avaliar a
eficiência de três variáveis fitopatométricas na caracterização de genótipos de
cacaueiros a P. palmivora; (ii) caracterizar o gradiente de resistência de genótipos de
cacaueiros a P. palmivora por meio do teste de disco foliar; e (iii) identificar regiões
microssatélites associadas a resistência de cacaueiros a P. palmivora.

3
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REVISÃO GERAL DE LITERATURA

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma planta neotropical perene,
pertencente à família Malvaceae (WHITLOCK et al., 2001), que ocorre nas Américas
entre as latitudes 20°N e 20°S (BARTLEY, 2005) e cuja origem primária se deu na
Bacia Amazônica e no Planalto das Guianas (LACHENAUD et al., 2007). Esta planta
foi domesticada pelos povos Maias, no período pré-colombiano (GUILTINAN, 2007),
sendo a única dentre as 22 espécies do gênero Theobroma, comercialmente explorada
em larga escala (LUZ; SILVA, 2001). Atualmente, o cacaueiro é cultivado em mais de
50 países (SERENO et al., 2006), geralmente em consórcio com outras plantas, em
sistemas agroflorestais (SHAPIRO; ROSENQUIST, 2004).
A respeito dos benefícios ecológicos que podem ser alcançados pelo cultivo do
cacaueiro, este é observado crescendo em áreas consideradas hot spots de
biodiversidade (PIASENTIN; KLARE-REPNIK, 2004). No sul da Bahia, Brasil, a
produção de cacau ocorre em remanescentes da Mata Atlântica por meio do sistema de
cabrucas, isto é, em consórcio com arbóreas nativas desta região. Este sistema permite
o fluxo gênico entre populações, por formarem corredores biológicos entre os
fragmentos florestais (SAMBUICHI, 2006). Embora, já tenha sido discutido o quanto
de proteção às espécies nativas de fato é propiciado pelas cabrucas (ROLIM;
CHIARELLO, 2004; SAMBUICHI, 2006), o sistema agroflorestal pode ser um grande
aliado na conservação, desde que os produtores sejam conscientizados da importância
da manutenção de espécies arbóreas nativas em meio à produção de cacau (ASARE,
2006). Outro hot spot a ser considerado está em Gana e Costa do Marfim, líderes de
produção de cacau, ambos localizados na floresta do Alto Guiné, reconhecida por
4
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possuir mais da metade das espécies de mamíferos, algumas ameaçadas de extinção
(GUILTINAN, 2007).
Embora o processamento e a industrialização do cacau possam gerar uma gama
de produtos e subprodutos, tais como, bebidas, doces, sorvetes, vinagre, ração animal,
fertilizantes e adubos (LUZ; SILVA, 2001), a principal finalidade da sua produção e
comercialização é a fabricação de chocolate. A alta demanda deste produto faz da
cacauicultura uma das principais fontes de exportação em muitos países,
especialmente Gana, Costa do Marfim, Camarões e Nigéria, que juntos são
responsáveis por 68% de toda a

produção

mundial (WORLD COCOA

FOUNDATION, 2008). Outros importantes exportadores são Brasil, Equador,
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Malásia e Indonésia, além do Vietnã e Índia, países
que mais recentemente incluíram esta cultura como de destaque econômico
(GUILTINAN, 2007).
A produção mundial de amêndoas de cacau, principal produto de exportação, é
de cerca de 3 milhões de toneladas por ano, perfazendo uma movimentação superior a
5 bilhões de dólares (WORLD COCOA FOUNDATION, 2008). O grande impacto
social do cacau deve-se principalmente, ao fato de que 95% da produção é realizada
por pequenos produtores, cuja área mundial de plantio estimada é de 7 milhões de
hectares (GUILTINAN, 2007). Neste sentido, a produção de cacau beneficia entre 40 e
50 milhões de pessoas por gerar empregos diretos e indiretos.
No Brasil, a área destinada ao plantio de cacaueiros é de aproximadamente 685
mil hectares, e a movimentação econômica obtida pela comercialização das amêndoas
de cacau é superior a 709 milhões de dólares (IBGE, 2007). A Bahia destaca-se como
o principal estado produtor de cacau do Brasil, sendo o cacaueiro cultivado em mais de
550 mil hectares, o que corresponde a 81,7% de toda a área destinada à cacauicultura
no país, com produção aproximada de 133 mil toneladas de amêndoas de cacau por
ano (IBGE, 2007).
As maiores limitações na produção de cacau atualmente estão relacionadas a
perdas por ocorrência de pragas e principalmente patógenos. Muitos patossistemas
envolvem o cacaueiro (FRISON et al., 1999), sendo estes responsáveis por perdas de
até 30% na produção anual, podendo chegar a 100% quando se trata de fazendas
5
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individuais (LUZ et al., 2005). Embora vírus já tenham sido descritos na interação com
o cacaueiro causando doenças, as três principais enfermidades estão relacionadas a
fungos: vassoura-de-bruxa causada por Moniliophthora perniciosa (= Crinipellis
perniciosa) (AIME; PHILLIPS-MORA, 2005), monilíase causada por M. roreri e
podridão-parda causada por diferentes espécies de Phytophthora. A vassoura-de-bruxa
possui ampla distribuição entre os países produtores de cacau da América do Sul e
Central, como Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Panamá e
nas Ilhas do Caribe, Trinidad, Tobago, Granada, Santa Lúcia e São Vicente
(MOREIRA, 2006). No sul da Bahia, que já foi relatada como a segunda maior
produtora mundial de cacau, a vassoura-de-bruxa é uma das doenças mais
devastadoras da cultura. Esta enfermidade fez com que a produção caísse de 300 mil
para cerca de 130 mil toneladas após 1989, ano em que foi constatada essa doença
(LUZ et al., 2006), levando a região cacaueira na Bahia ao declínio da cultura do
cacaueiro e a uma grande crise social, e o Brasil à sexta posição em produção mundial
(WORLD COCOA FOUNDATION, 2008). As perdas econômicas estimadas pela
ocorrência da vassoura-de-bruxa do cacaueiro aproximam-se de 220 milhões de
dólares a cada ano (PEREIRA et al., 1990).
Assim como a vassoura-de-bruxa, a monilíase ocorre nas Américas do Sul e
Central, tendo sido relatada no Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Panamá, Costa
Rica, Nicarágua e Honduras (OLIVEIRA; LUZ, 2005), não havendo relatos
comprovados desta enfermidade no Brasil (BOWERS et al., 2001). Em contato com o
fruto, o patógeno pode causar sérios danos, pois possui a capacidade de penetrá-lo,
destruir as amêndoas e esporular abundantemente na superfície dos mesmos.
Outra doença de grande impacto econômico e social à cacauicultura é a
podridão-parda dos frutos do cacaueiro ou podridão-de-Phytophthora. Esta pode ser
considerada a principal doença da cultura por sua ocorrência já ter sido registrada em
todos os países produtores de cacau (LUZ, 1989) e sem dúvida é a mais destrutiva para
a cacauicultura (BOWERS et al., 2001). Um complexo de espécies do gênero
Phytophthora interage no patossistema Phytophthora spp. vs. cacaueiro. Este gênero,
pertencente ao reino Straminipila e descrito pela primeira vez em 1876 por Anton de
Bary, tem hoje mais de 80 espécies referidas na literatura, algumas não válidas e outras
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com validade duvidosa, porém, indubitavelmente, muito numerosas (LUZ; SILVA,
2001). Por possuírem características próprias, como a presença de esporos flagelados
com pêlos nos flagelos e centríolos, os organismos do gênero Phytophthora não são
considerados

como

fungos

verdadeiros

(Eumycota),

entretanto

por

terem

características fisiológicas, biológicas e morfológicas semelhantes a este grupo (DICK,
1995), são designados como fungos no senso comum.
Sete espécies do gênero Phytophthora atacam o cacaueiro: P. megasperma
Drechsler, P. katsurae Ko & Chang, P. megakarya Brasier & Griffin, P. palmivora
(Butl.) Butler, P. capsici Leonian, P. citrophthora (Smith and Smith) Leonian e P.
hevea Thompson (LUZ; MATSUOKA, 1996). Entretanto, a maior parte destas
distribui-se de forma variável entre os países produtores de cacau, apresentando grau
de virulência variado. Phytophthora megakarya é considerada a espécie mais virulenta
na África, ocorrendo apenas no oeste do continente africano (LUZ; SILVA, 2001). No
Brasil há relatos da ocorrência das espécies P. palmivora, P. hevea, P. capsici e P.
citrophthora, sendo esta última a que causa maiores danos no país, seguida por P.
palmivora (CÂMPELO et al., 1982; LAWRENCE; LUZ, 1983; LUZ, 1989).
Phytophthora capsici e P. hevea são consideradas de patogenicidade moderada ao
cacaueiro (LUZ, 1989).
Phytophthora palmivora tem sido relatada como um dos patógenos mais
importantes para a cacauicultura mundial e para várias outras culturas de destaque nos
países tropicais, como: o coqueiro e outras palmeiras, a seringueira, o mamoeiro, a
pimenta-do-reino, as espécies cítricas, o cajueiro, o abacaxizeiro, a jaqueira, a
aceroleira, a macieira, além de algumas plantas ornamentais e hortaliças (LUZ;
SILVA, 2001). Ainda a respeito da ampla distribuição da P. palmivora, esta já foi
relatada em todos os países que produzem cacau no mundo, causando severos danos, e
por isso possui grande importância para produtores e pesquisadores.
Os maiores prejuízos causados por Phytophthora spp. ao cacaueiro são
infecções em frutos, que podem ocorrer em qualquer ponto da superfície dos mesmos e
em qualquer estágio de seu desenvolvimento (LUZ; SILVA, 2001), sendo que o grau
de suscetibilidade varia de acordo com a idade do fruto, aumentando progressivamente
até a maturidade. Em condições favoráveis, o fungo pode colonizar toda a superfície
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do fruto entre 10 e 14 dias. Além do fruto, são passíveis de infecção por Phytophthora
quaisquer outras partes da planta incluindo folhas, caules, raízes e almofadas florais
(LUZ; SILVA, 2001).
Diante do grande prejuízo causado pela podridão-parda na produção de cacau,
algumas estratégias de controle foram desenvolvidas. Dentre estas medidas, o controle
químico é o mais utilizado (LUZ; SILVA, 2001), sendo principalmente empregado
fungicidas a base de cobre. Entretanto, segundo Akinnifesi et al. (2006) solos de áreas
de produção de cacau da Nigéria, onde são empregados tais fungicidas, apresentaram
elevação do pH e redução significativa dos teores de potássio, fósforo e nitrogênio,
quando comparados com solos de áreas não tratadas com fungicidas cúpricos. Outra
questão adversa ao uso isolado de fungicidas está no fato de que o emprego destes
onera a produção (GUEST et al., 1994), sendo portanto inacessível aos pequenos
produtores, além de ser pouco efetivo em períodos de maior umidade (GUEST, 2007).
Além do uso de fungicidas, o controle biológico vem sendo estudado por meio
da avaliação do potencial antagonista de alguns organismos em relação às espécies do
gênero Phytophthora. Espécies dos gêneros Aspergillus, Trichoderma e Penicillium
mostraram-se promissoras para o controle da podridão-parda do cacaueiro na Bahia
(LUZ; SILVA, 2001). Entretanto, nenhum produto comercial foi liberado ou
amplamente adotado para uso por agricultores, provavelmente, pela própria história de
vida de Phytophthora (que inclui ciclo de vida curto, ampla capacidade reprodutiva,
esporos móveis e ciclo complexo da doença), que dificulta a obtenção de agentes de
controle

biológico

eficientes

(GUEST,

2007).

Adicionalmente,

substâncias

alelopáticas também vêm sendo buscadas e caracterizadas para o potencial de inibição
do crescimento de Phytophthora spp. Neste sentido, os óleos essenciais de Pipper
aducum (BASTOS, 1997) e Cymbopongo nardus (SILVA et al., 2008), bem como
extratos foliares de alecrim e lavanda (WIDMER; LAURENT, 2006), vêm
apresentando resultados satisfatórios na inibição do desenvolvimento in vitro das
principais espécies de Phytophthora que atacam o cacaueiro.
Frente as dificuldades dos métodos de controle anteriormente mencionados para
inibir satisfatoriamente as infecções em campo de cacaueiros por Phytophthora spp., o
controle genético desponta como alternativa promissora, por ser sustentável, eficiente
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e de baixo custo, podendo ser usado tanto pelos grandes, quanto médio e pequenos
produtores. Por este motivo, o melhoramento genético do cacaueiro tem recebido
grande atenção de pesquisadores e produtores de vários países, e a seleção de
genótipos que apresentem baixa suscetibilidade a Phytophthora spp. tornou-se
prioridade (NYASSÉ et al., 2007).
Para que um programa de melhoramento genético possa ser realizado, a fase de
pré-melhoramento deve ser atendida. Em culturas como o cacaueiro esta etapa diz
respeito à identificação, caracterização e seleção de genótipos pelo potencial de
resistência a doenças e, ou outras características de importância agronômica.
Para o cacaueiro, embora grande variabilidade genética tenha sido observada
em populações silvestres da Amazônia (BARTLEY, 2005), Eskes (2001) alerta para o
fato de que apenas 30% de todo o cacau produzido comercialmente é oriundo de
programas de seleção, ao passo que os 70% restantes são introduções ao acaso de
plantas que apresentam baixa resistência a doenças e alto potencial de campo. A
estreita base genética dos genótipos utilizados pode gerar problemas futuros, ao
exemplo do ocorrido na Bahia, com a chegada da vassoura-de-bruxa do cacaueiro
(BENNETT, 2003).
Alguns estudos relacionados a identificação da natureza da resistência de
cacaueiros à podridão-parda demonstraram que esta provavelmente é poligênica
(DANTAS NETO et al., 2005; WARREN; PETTITT, 1994) e aditiva (TAN; TAN,
1990). Neste sentido, Dantas Neto et al. (2005) quando avaliaram fenotipicamente uma
população F1 composta por 67 genótipos de cacaueiro oriundos do cruzamento entre
SIC-864 e CCN-51, observaram que a freqüência de frutos que apresentaram esta
doença foi próxima a de uma distribuição normal, o que aponta para a existência de
alguns genes envolvidos no controle da resistência à podridão-parda em cacaueiros.
Adicionalmente, Warren e Pettitt (1994) indicaram que a resistência a necrose foliar
causada por P. palmivora no clone ICS1 de cacaueiro foi influenciada por pelo menos
cinco locos não ligados. Tan e Tan (1990) estudando 12 progênies oriundas de
cruzamentos entre Trinitários e Amazonas, e cruzamentos recíprocos, observaram que
a herança da resistência de cacaueiros à podridão-parda é aditiva.
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Embora esforços tenham sido feitos, o controle genético da podridão-parda, tem
sido dificultado pela existência de várias espécies de Phytophthora causando a doença.
Além disso, no Brasil muitos trabalhos de seleção para resistência foram invalidados,
por terem sido feitos antes de se conhecer o complexo podridão-parda, e assim não se
saber quais espécies haviam sido utilizadas nos experimentos (LUZ; SILVA, 2001).
Com intuito de identificar acessos de cacaueiros resistentes à podridão-parda,
observações de infecção natural de Phytophthora spp. em campo foram realizadas e
alguns genótipos com potencial para resistência identificados (PIRES et al., 1997), não
sendo entretanto, identificado até o momento genótipos imunes nem no Brasil (LUZ et
al., 1996) nem na África (NYASSÉ et al., 2002). Este tipo de avaliação no entanto, é
bastante demorado, levando cerca de 8 a 10 anos para realização de novos
cruzamentos e avaliação da resistência (TAHI et al., 2006b), além de sofrer grande
influência ambiental (CROUZILLAT et al., 2000).
Na tentativa de otimizar o tempo de avaliação, metodologias de inoculação
foram desenvolvidas e refinadas tanto para experimentos em campo quanto em
laboratório (IWARO et al., 2000; NYASSÉ et al., 1995; TAHI et al., 2000). Nestes
experimentos, diferentes partes de cacaueiros, tais como frutos, folhas inteiras, discos
foliares, raízes, hastes de plântulas, sementes e caules foram inoculados (LUZ;
SILVA, 2001), e a repetibilidade, confiabilidade e correlação com dados de campo
para cada estratégia, foram perseguidos.
A avaliação da infecção em frutos, o método mais adequado segundo Lawrence
(1978), é difícil de ser realizada, pois as plantas de cacaueiro só entram em produção a
partir do 4º ou 5º ano de cultivo, sendo necessário um número grande de frutos para
garantir uma boa avaliação, principalmente, quando se lida com mais de uma espécie
de Phytophthora como na Bahia (LUZ et al., 1996). Estes autores após quatro anos de
inoculação de frutos, não destacados a campo, conseguiram avaliar 89 clones de
cacaueiro e determinar que apenas os clones PA150 (CEPEC) e PA30 apresentavam
resistência a três espécies: P. capsici, P. citrophthora e P. palmivora. Outros 18 clones
foram também indicados como progenitores para o programa de melhoramento
genético do cacaueiro por apresentarem resistência a uma ou duas das espécies (LUZ
et al., 1996).
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Segundo Tahi et al. (2000), em experimento comparativo envolvendo a
inoculação de caules, raízes e folhas, o teste envolvendo a inoculação de folhas inteiras
destacadas foi o mais apropriado, por apresentar alto valor de correlação com infecção
natural em campo e por ser menos destrutivo. Neste sentido, o teste de disco foliar
proposto por Nyassé et al. (1995) vem sendo validado e amplamente empregado
(NYASSÉ et al., 2002). As vantagens estão no fato desta metodologia: ser
reprodutível, correlacionar-se com dados de infecção natural em campo, ser menos
destrutiva, permitir a avaliação de um grande número de genótipos em menor tempo e
espaço em laboratório e requerer material – folhas – de mais fácil obtenção (NYASSÉ
et al., 1995; TAHI et al., 2006a; 2006b).
Adicionalmente, para caracterização da reação de genótipos a doenças após
inoculação tem-se a utilização, para diversos patossistemas, de chaves descritivas
(escalas de notas) e índices de doenças na quantificação dos sintomas. Para a interação
cacaueiro vs. Phytophthora é empregado, dentre outras estratégias, o uso de escalas de
notas (IWARO et al., 2000; NYASSÉ et al., 1995). Entretanto, se desconhece a
aplicação de índices de doenças nestas avaliações, a exemplo do descrito para outros
patossistemas

(CERQUEIRA-SILVA

et

al.,

2008;

CZERMAINSKI,

1999;

MCKINNEY, 1923).
A respeito de todos os métodos de controle disponíveis, o manejo integrado da
podridão-parda deve ser adotado como medida de curto a médio prazo (NYASSÉ et
al., 2002). As práticas incluem controle cultural, controle biológico e uso racional de
fungicidas químicos (HEBBAR, 2007). Adicionalmente, a identificação e inclusão de
genótipos resistentes em programas de melhoramento genético, permitirão que o uso
de cultivares melhoradas, com boas características de produção e resistência, contribua
para o aumento da produção de forma mais sustentável e econômica.
A fim de potencializar as pesquisas envolvendo a cacauicultura, pesquisadores
de instituições públicas e privadas de vários países produtores de cacau estão se
unindo. Neste sentido, o INGENIC (International Group for Genetic Improvement of
Cacao) foi formado em 1994, reunindo os pesquisadores a cada três anos para
discutirem estratégias e expor resultados obtidos, além de auxiliar na coordenação e
integração de grupos de pesquisa em cacau (BENNETT, 2003; GUILTINAN, 2007).
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Grupos direcionados para estudos moleculares também foram formados e avanços
nesta área vêm sendo alcançados.
O desenvolvimento da biologia molecular tem permitido que novas ferramentas
para ensaios moleculares estejam disponíveis com potencial de serem empregadas em
uma gama de estudos. Em cacaueiros, marcadores moleculares a exemplo de
isoenzimas, Random Amplified Polimorfism DNA (RAPD), Amplified Fragment
Length Polimorfism (AFLP), Restriction Fragment Length Polimorfism (RFLP) e
Simple Sequence Repeat (SSR) estão sendo utilizados em estudos de: caracterização de
germoplasma (IWARO et al., 2003), avaliação da diversidade genética (SERENO et
al., 2006; LEAL et al., 2008), fingerprinting (FALEIRO et al., 2004; CRYER et al.,
2006), filogenia (SOUSA SILVA; FIGUEIRA, 2005) e origem de diferentes linhagens
de cacaueiros (CRUZ et al., 1995; MOTAMAYOR et al., 2002, 2003).
Além disso, os marcadores moleculares estão sendo empregados no
mapeamento genético de cacaueiros. Esta estratégia possibilita a compreensão do
genoma de uma espécie e auxilia na localização de genes. O mapeamento genético
abre oportunidades para que a seleção assistida por marcadores (SAM) possa ser
realizada, facilitando assim a seleção rápida de plantas com características de
interesse.
O primeiro mapa genético para o cacaueiro foi desenvolvido por Lanaud et al.
(1995). Este mapa continha mais de 250 marcadores SSR, além de mais de 400
marcadores RAPD, AFLP e RFLP, cobrindo aproximadamente 900cM em dez grupos
de ligação, com distância média de 2,0 cM entre cada marcador. A partir de então
novos marcadores foram desenvolvidos, em especial SSR, e mapas moleculares de alta
densidade foram construídos (PUGH et al., 2004; RISTERUCCI et al., 2000).
O principal foco do mapeamento é a identificação de marcas moleculares
associadas a características de interesse. O mapeamento de locos de características
quantitativas (QTL) é uma técnica com potencial aplicação no melhoramento assistido
por marcadores. QTL são regiões do genoma onde podem estar localizados um ou
mais genes e que estão relacionadas com características complexas e poligênicas
(GUILTINAN, 2007). Após associação destas marcas com características de interesse,
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sondas podem ser construídas e genótipos facilmente identificados com a combinação
de alelos desejáveis.
Em cacaueiros, mapeamento de QTL para várias características foram
realizados tais como resistência a doenças e componentes de produção (CLEMENT et
al., 2003a, 2003b; FLAMENT et al., 2001; QUEIROZ et al., 2003). Em relação à
resistência a doenças, mapas disponibilizados para o patossistema M. perniciosa vs.
cacaueiro indicaram a existência de regiões genômicas fortemente associadas com esta
característica (FALEIRO et al., 2006; QUEIROZ et al., 2003; STEVEN BROWN et
al., 2005). Como exemplo, Faleiro et al. (2006) utilizaram uma população F2 (Sca6 x
ICS1) para identificação de genes de resistência a M. perniciosa. Neste trabalho foram
mapeados 342 marcadores, sendo 33 microssatélites, 77 AFLP e 232 RAPD,
resultando na observação do QTL de efeito maior, identificado por meio do marcador
microssatélite mTcCIR35, que sozinho explicou 35,5% da variação fenotípica para a
resistência. Os autores discutem sobre o possível uso deste marcador em programa de
seleção assistida, para selecionar indivíduos de progênies do clone Sca6, considerado
uma das melhores fontes de resistência para o cacaueiro, podendo então auxiliar na
seleção fenotípica.
No que diz respeito ao patossistema Phytophthora spp vs. cacaueiro, alguns
mapas genéticos também foram disponibilizados (CROUZILLAT et al., 2000;
FLAMENT et al., 2001; LANAUD et al., 1996; MOTILAL et al., 2000;
RISTERUCCI et al., 2003). Dentre estes, estão os desenvolvidos por Crouzillat et al.
(2000) para duas populações segregantes de cacaueiros, onde estas foram analisadas
quanto a resistência a P. palmivora. Um dos mapas foi obtido a partir da avaliação da
população F1 entre o clone Catongo e o clone Pound12 e o outro obtido a partir do
retrocruzamento de um único genótipo F1 com o clone Catongo. O mapa F1 incluiu
162 locos ao passo que o relacionado ao retrocruzamento teve 140 locos. Alta
colinearidade foi observada entre os mapas, com seis QTL comuns entre estas duas
populações. Um QTL em comum pareceu ser o maior componente de resistência da
doença, explicando aproximadamente 48% da variação fenotípica na população F1.
Outro mapa foi proposto por Risterucci et al. (2003), onde foi avaliada a
resistência genética de uma progênie derivada do cruzamento entre o genótipo F1 de
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Sca6 x H e o clone IFC1, a duas diferentes linhagens de cada uma das três espécies de
Phytophthora: P. palmivora, P. megakarya e P. capcisi. O mapa genético foi realizado
fazendo uso de 213 marcadores, sendo 23 microssatélites e 190 AFLP, cobrindo um
total de 682 cM. Os QTL foram localizados em seis regiões genômicas, e três destes
foram relacionados a cinco linhagens das três espécies de Phytophthora. Os autores
observaram que uma taxa de seleção de 10% dos genótipos de cacaueiro mais
resistentes a P. palmivora pode significar um ganho genético de 47% na avaliação da
doença para esta espécie e 42 e 21% para P. capcisi e P. megakarya, respectivamente,
indicando que a seleção de genótipos de cacaueiros para uma espécie pode possibilitar
o ganho de resistência para outras.
A identificação de múltiplos QTL para resistência a Phytophthora spp. abre a
possibilidade para o melhoramento em termos da resistência durável em cacaueiros,
por possibilitar o acúmulo de diferentes genes de resistência localizados em diferentes
regiões cromossômicas, usando a seleção assistida por marcadores (RISTERUCCI et
al., 2003). O resultado esperado em termos do melhoramento genético do cacaueiro
fazendo uso da SAM é a obtenção de novos cultivares, com alta produtividade,
resistência à doenças e que mantenham as qualidades necessárias à indústria
chocolateira (SCHNELL, 2007).
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CAPÍTULO 1
VARIÁVEIS FITOPATOMÉTRICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO
GRADIENTE DE RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE CACAUEIRO À
PODRIDÃO-PARDA
Elisa Susilene Lisboa dos Santos, Carlos Bernard Moreno Cerqueira-Silva, Didier Pierre
Louis Clement e Edna Dora Martins Newman Luz

Resumo
Objetivou-se comparar a eficiência das variáveis ‘escala de notas’, ‘índice de
intensidade de infecção’ e ‘índice de doença’ na caracterização do gradiente de resistência
no patossistema P. palmivora vs. cacaueiro. Discos foliares de 103 genótipos foram
inoculados com suspensão de 3x105 zoósporos de P. palmivora e avaliados pela escala de
notas. As demais variáveis foram calculadas a partir desta e os dados submetidos a
‘ANOVA’ e ‘Scott-Knott’. A eficiência das variáveis mostrou-se desigual, formando-se
entre três e seis clusters. O índice de doença é mais eficiente para caracterizar a resistência
dos genótipos de cacaueiros a P. palmivora, quando se usa o teste de disco foliar.
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Resumo – Objetivou-se comparar a eficiência das variáveis ‘escala de notas’, ‘índice de
intensidade de infecção’ e ‘índice de doença’ na caracterização do gradiente de resistência no
patossistema P. palmivora vs. cacaueiro. Discos foliares de 103 genótipos foram inoculados
com suspensão de 3x105 zoósporos de P. palmivora e avaliados pela escala de notas. As
demais variáveis foram calculadas a partir desta e os dados submetidos a ‘ANOVA’ e ‘ScottKnott’. A eficiência das variáveis mostrou-se desigual, formando-se entre três e seis clusters.
O índice de doença é mais eficiente para caracterizar a resistência dos genótipos de cacaueiros
a P. palmivora, quando se usa o teste de disco foliar.

Termos para indexação: Escala de notas, Índice de doença, Phytophthora palmivora,
Theobroma cacao.
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Phytopathometric variables to characterize the degree of resistance of cacao genotypes
to black pod disease

Abstract – Aiming to compare the efficiency of the variables ‘disease scores’, ‘intensity of
infection index’ and ‘disease index’ in characterizing the degree of resistance of the
pathosystem Phytophthora palmivora/ cacao, leaf discs of 103 genotypes were inoculated
with a 3x105 zoospores suspension of P. palmivora and evaluated through a disease grade
score. The other variables were calculated based on that. The data were submitted to
‘ANOVA’ and ‘Scott-Knott’. The evaluated variables efficiency were different, grouping
between three and six clusters. The disease index, when using the leaf discs test, was the most
efficient variable to characterize the resistance of the cacao genotypes to P. palmivora.

Index terms: Disease scores, Disease index, Phytophthora palmivora, Theobroma cacao.

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma planta de grande valor econômico, presente
em mais de 50 países (Sereno et al., 2006). Entretanto, a produção do cacau é limitada pela
ocorrência de doenças (Dantas Neto et al., 2005), destacando-se a podridão-parda dos frutos
ou podridão de Phytophthora. Essa enfermidade ocorre em todos os países produtores de
cacau (Tahi et al., 2006) e, portanto, pode ser considerada a mais importante doença da
cultura.
Três espécies do gênero Phytophthora, P. palmivora (Butl) Butler, P. citrophthora
(Smith and Smith) Leonian e P. capsici Leonian, ocasionam redução na produção de cacau no
Brasil. No estado da Bahia, foram registradas perdas de até 80% em algumas fazendas (Luz et
al., 2005). A forma de controle mais utilizada para podridão-parda é a aplicação de fungicidas
químicos. Contudo, a eficiência destes produtos não é satisfatória, além de acarretarem
aumento nos gastos para produção e comprometerem o meio ambiente (Tan & Tan, 1990).
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Uma alternativa de controle, mais efetiva e econômica, é a seleção genética de indivíduos
resistentes (Iwaro et al., 2000).
Em programas de melhoramento, objetivando resistência, é imprescindível a
caracterização e conseqüente seleção de genótipos, sendo necessário para tanto a realização de
estudos fitopatológicos. Em geral estes estudos fazem uso de variáveis como chaves
descritivas e índices de doença (Laranjeira, 2005). A descrição destas variáveis, assim como
sua eficiência na caracterização de resistência, tem sido pesquisada por diversos autores
(Czermainski, 1999; Amaral, 1969; Mckinney, 1923).
Para o patossistema Phytophthora spp. vs. cacaueiro, quando se adota o método de
discos foliares, é comum o uso da escala de notas, ou de nível de infecção proposta por
Nyassé et al. (1995). Entretanto, não se encontram registros sobre a eficiência da utilização de
índices de doença neste patossistema para esta metodologia de inoculação. Considerando a
importância da fitopatometria na avaliação da reação de plantas a fitopatógenos (Czermainski,
1999; Laranjeira, 2005), objetivou-se comparar a eficiência de três variáveis fitopatométricas
em identificar gradientes de resistência no patossistema P. palmivora vs. cacaueiro.
O material vegetal utilizado neste ensaio foi composto por 100 genótipos de cacaueiro
oriundos de uma população segregante (F2 de Sca6 x ICS1) estabelecida em casa de
vegetação no Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC/CEPLAC), dos progenitores (clones
Sca6 e ICS1) e do híbrido F1 (clone TSH516) disponíveis no banco ativo de germoplasma do
CEPEC/CEPLAC.
A fim de obter o gradiente de resistência dos genótipos mencionados a Phytophthora
palmivora, foi realizado teste de disco foliar (Nyassé et al., 1995) (Apêndice 1), onde folhas
coletadas durante a manhã e lavadas com água destilada, foram submetidas a cortes circulares
de 1,5cm de diâmetro com auxílio de cortador semi-automático. Vinte discos foliares foram
obtidos por genótipo a cada repetição, sendo realizadas três repetições. Estes discos foram
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acomodados em caixas forradas com espuma esterilizada úmida. Cada caixa continha até 30
genótipos, sendo que destes 24 a 26 foram oriundos da população F2 e os demais
correspondentes aos progenitores (Sca6 e ICS1) e híbrido F1 (TSH516). Os discos foliares
foram inoculados na porção abaxial com 0,2 mL de suspensão de zoósporos na concentração
3x105 zoósporos/mL obtida a partir de placas de cultura de P. palmivora com pelo menos
cinco dias de incubação. Aproximadamente 2.060 discos foliares foram inoculados por
repetição. As caixas contendo os discos inoculados foram fechadas para manter umidade
relativa em torno 100% e acondicionadas a 25ºC.
Após sete dias o progresso da doença foi avaliado por meio de três variáveis
fitopatométricas: (i) escala de notas (EN), variando de 0 a 5, onde 0 = sem sintomas; 1=
pequenos pontos marrons ou marrom-escuros localizados; 2 = pequenos pontos marrons com
poucas conexões entre si; 3 = pontos marrons coalescentes formando lesões de tamanho
intermediário; 4 = lesões grandes coalescentes contendo pontos marrom-claros ou escuros e 5
= grandes lesões marrons expandidas uniformemente (Nyassé et al., 1995); (ii) índice de
intensidade de infecção (III, variando de zero a 100), cuja fórmula e transformação adotadas
para análise foram as descritas por Silva (1969) e generalizada para escalas discretas ou
quantitativas ordinais por Czermainski (1999); e (iii) índice de doença (ID, variando de 0 a 1),
calculado como proposto por Mckinney (1923). As variáveis III e ID fazem uso, para efeito
de cálculo, da classificação sintomatológica baseada na variável EN.
Os valores observados por meio das variáveis fitopatométricas mensuradas foram
utilizados para estimar parâmetros descritivos, normalidade (teste Lilliefors), análises de
variância e testes de comparação de médias Scott-Knott, adotando-se α = 0,05 e 0,01. Os
dados da EN e ID foram padronizados para intervalo de 0 a 100, equiparando-se ao III. Para
tanto os valores obtidos pela EN foram divididos pela maior nota observada e então
multiplicada por 100 e os valores obtidos pelo ID foram apenas multiplicados por 100. Para
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normalização dos dados adotou-se, como indicado pelo teste Box-Cox, a transformação
linear. As análises foram realizadas com auxílio dos softwares BioEstat 5.0 (Ayres et al.,
2005) e SASM-Agri (Althaus et al., 2001).
Os resultados de agrupamento dos genótipos quanto ao gradiente de resistência à
podridão-parda, obtidos por meio das três variáveis fitopatométricas avaliadas, assim como a
descrição dos resultados médios aferidos da severidade dos sintomas foliares são apresentados
na Tabela 1. Todas as três variáveis permitiram identificar diferenças quanto à resistência dos
genótipos de cacaueiro à podridão-parda (p < 0,01; teste ANOVA). Entretanto, números
distintos de clusters foram obtidos entre a variável EN e as variáveis III e ID (considerando α
= 0,05; teste Scott-Knott). A diferença na eficiência das três variáveis em caracterizar o
gradiente de resistência dos cacaueiros mostra-se mais evidente ao considerar o α = 0,01 (3, 5
e 6 clusters formados para EN, III e ID, respectivamente). A maior eficiência do uso de
índices em detrimento do uso de escalas de notas para caracterização da reação de plantas a
patógenos encontra-se descrita para outros patossitemas (Czermainski, 1999; Laranjeira,
2005).
Correlações significativas (p = 0,00; teste de Spearman) foram validadas via bootstrap
com 10.000 re-amostragens, entre severidade dos sintomas mensurados via EN e III (r =
0,59), EN e ID (r = 0,59), III e ID (r = 0,99) (Figura 1). O fato de as variáveis III e ID
apresentarem alta correlação de dados entre si, e baixa correlação com os resultados
mensurados por meio de EN, corroboram com os resultados de caracterização da reação dos
genótipos a podridão-parda (Tabela 1).
Considerando que as variáveis fitopatométricas EN, III e ID diferem quanto à
caracterização de gradiente da resistência de cacaueiros à podridão-parda e que o ID permitiu
uma classificação mais detalhada do gradiente de resistência, sugere-se priorizar o uso deste
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índice para caracterização e seleção de genótipos em programas de melhoramento envolvendo
este patossistema.

Agradecimentos
À Doutora Ana Beatriz Costa Czermainski, pela concessão de planilha Excel© empregada no
cálculo da variável III. À FAPESB e ao CNPq, pelas bolsas de mestrado concedidas a ESL
dos Santos e CBM Cerqueira-Silva, respectivamente. Ao CEPEC/CEPLAC pelo uso dos
laboratórios, do material genético e pelo financiamento da pesquisa.

Referências
ALTHAUS, R. A.; CANTERI, M. G.; GIGLIOTE, E. A. Tecnologia da informação e Ciências
Ambientais: sistema para análise e separação de médias pelos métodos Duncan, Tukey e Scott-Knott.
Anais do X Encontro Anual de Iniciação Científica. Ponta Grossa – Brasil, p. 280-281, 2001.
AMARAL, E. Novo índice de intensidade de infecção. Pesquisa Agropecuária Brasileira: Série
Agronomia, Rio de Janeiro, v.4, n.2, p.1-2, 1969.
AYRES, A.; AYRES Jr., M.; AYRES, D.L.; SANTOS, A.A.S. BioEstat: aplicações estatísticas nas
áreas das ciências bio-médicas. Belém – Brasil. 2005. 334p.
CZERMAINSKI, A.B.C. Generalização de um índice de intensidade de infecção em experimentos de
avaliação de doenças em plantas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.34, p.1545-1555, 1999.
DANTAS NETO, A.; CORRÊA, R.X.; MONTEIRO, W.R.; LUZ, E.D.M.N.; GRAMACHO, K.P.;
LOPES, U.V. Caracterização de uma população de cacaueiro para mapeamento de genes de resistência
à vassoura-de-bruxa e podridão-parda. Fitopatologia Brasileira, v.30, p.380-386, 2005.
IWARO, A.D.; SREENIVASAN, T.N.; BUTLER, D.R.; UMAHARAN, P. Rapid screening for
Phytophthora pod rot resistance by means of detached pod inoculation. In: Eskes, A.B.; Engels,
J.M.M.; Lass R.A. (Ed.), Working Procedures for Cocoa Germplasm Evaluation and Selection. Feb.
1–6, 1998, Proceedings of the CFC/ICCO/IPGRI Project Workshop, Montpellier:France, 2000. p.
109–113.
LARANJEIRA, F.F. Problemas e perspectivas da avaliação de doenças como suporte ao
melhoramento do maracujazeiro. In: FALEIRO, F.G.; JUNQUEIRA, N.T.V. (Ed.). Maracujá –
germoplasma e melhoramento genético. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2005. p.160-184.
LUZ, E.D.M.N.; SGRILLO, R.B.; SANTOS FILHO, L.P. Estimativas de danos e perdas causadas por
doenças na cacaueiro. In: Primeiro Workshop de Epidemiologia de Doenças de Plantas, 2005,
Viçosa. Anais. Viçosa: UFV, 2004. p. 67-79.
McKINNEY, H.H. Influence of soil, temperature and moisture on infection of wheat seedlings by
Helminthosporium sativum. Journal of Agricultural Research, v.26, p.195-217, 1923.
NYASSÉ, S.; CILAS, C.; HÉRAIL, C.; BLAHA, G. Leaf inoculation as an early screening test for
cocoa (Theobroma cacao L.) resistance to Phytophthora black pod disease. Crop Protection, v.14,
p.657-663, 1995.

21

SERENO, M.L.; ALBUQUERQUE, P.S.B.; VENCOVSKY, R.; FIGUEIRA, A. Genetic diversity and
natural population structure of cacao (Theobroma cacao L.) from the Brazilian Amazon evaluated by
microsatellite markers. Conservation Genetics, v.7, p.13-24, 2006.
SILVA, J.G.C. Análise estatística de um novo índice de intensidade de infecção. Pesquisa
Agropecuária Brasileira, v.4, p.3-7, 1969.
TAHI, G.M.; KÉBÉ, B.I.; N’GORAN, J.A.K.; SANGARÉ, A.; MONDEIL, F.; CILAS, C.; ESKES,
A.B. Expected selection efficiency for resistance to cacao pod rot (Phytophthora palmivora)
comparing leaf disc inoculations with field observations. Euphytica, v.149, p.35-44,2006.
TAN, G.Y.; TAN, W.K. Additive inheritance of resistance to pod rot caused by Phytophthora
palmivora in cacao. Theor Appl Genet, v.80, p.258–264, 1990.

22

Tabela 1 – Gradiente de resistência de genótipos de cacaueiro a Phytophthora palmivora,
mensuradas por meio de três variáveis fitopatométricas (escala de notas – EN, índice de
intensidade de infecção – III e índice de doença - ID) a partir do teste de disco foliar e
agrupados em clusters através do teste Scott-Knott.
№ de genótipos (severidade média)
Clusters
EN *
III*
ID*
EN**
III**
ID**
1
1 (24,5) a
1 (26,2) a
1 (25,3) a
1 (24,5) a
1 (36,2) a
1 (25,3) a
2
71 (59,7) b
3 (45,5) b
3 (47,3) b 71 (59,7) b
3 (46,2) b
3 (47,6) b
3
27 (69,4) c 59 (60,0) c 65 (60,0) c 31 (70,6) c 59 (59,9) c 65 (60,0) c
4
4 (79,4) d 33 (69,4) d 24 (67,7) d
----- 34 (69,3) d 24 (67,7) d
5
----5 (76,8) e
8 (73,7) e
----6 (80,0) e
8 (73,7) e
6
----2 (86,2) f
2 (84,0) f
--------2 (84,0) f
* Teste Scott-Knott com α = 0,05. ** Teste Scott-Knott com α = 0,01.
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Figura 1. Gráficos de correlação de Spearman entre variáveis fitopatométricas
utilizadas para mensuração do nível de resistência de 103 genótipos de cacaueiro
inoculados com Phytophthora palmivora, avaliados por meio do teste de disco
foliar e adotando-se escala de nível de infecção de Nyassé et al. (1995).
Correlação entre (1A) escala de notas – EN vs. índice de intensidade de infecção III (r = 0,59; p < 0,01); (1B) escala de notas – EN vs. índice de doença - ID (r =
0,59; p < 0,01); e (1C) índice de intensidade de infecção – III vs. índice de doença
- ID (r = 0,99; p < 0,01).
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CAPÍTULO 2
GRADIENTE DE RESISTÊNCIA À PODRIDÃO-PARDA E SELEÇÃO DE
GENÓTIPOS, POR MEIO DO TESTE DE DISCO FOLIAR, NA POPULAÇÃO
F2 (SCA6 X ICS1) DE CACAUEIRO (Theobroma cacao)
Elisa Susilene Lisboa dos Santos, Carlos Bernard Moreno Cerqueira-Silva, Didier
Pierre Louis Clement e Edna Dora Martins Newman Luz

Resumo
Dentre as sete espécies do gênero Phytophthora que causam a podridão-parda
do cacaueiro, P. palmivora é a mais bem distribuída mundialmente. A identificação de
genótipos resistentes a esta espécie é de importante contribuição para programas de
melhoramento genético do cacaueiro em diversos países. Objetivando caracterizar o
gradiente de resistência à podridão-parda causada por P. palmivora em 213 genótipos
de cacaueiro da população F2 (Sca6 x ICS1) e nos clones Sca6, ICS1, TSH516 e
SIC19, foram realizados experimentos com inoculação de discos foliares. Estes
ensaios foram compostos por 12 repetições (repetição = média da observação de cinco
discos foliares). As variáveis intervalo de tempo para avaliação, influência do número
de folhas avaliadas por genótipo e efeito da distribuição dos tratamentos experimentais
também foram avaliados. Foi observada diferença significativa entre os genótipos
avaliados (p < 0,01), possibilitando a separação dos mesmos em cinco grupos
homogêneos (p < 0,01; teste Scott-Knott). Quanto à avaliação dos discos foliares dos
clones, aos cinco e sete dias após a inoculação, maior valor de F foi encontrado aos
25

sete dias (251,9), que aos cinco dias (F = 92,6), separando melhor os genótipos
resistentes dos susceptíveis. Não houve diferença entre os clones avaliados quanto a
utilização de mais de uma caixa para acomodação dos genótipos (p = 0,56; KrukalWallis), e a utilização de folhas diferentes do mesmo genótipo (p = 0,08; Wilcoxon). O
gradiente de resistência à podridão-parda observada na população F2 deste estudo
indica que a mesma apresenta a variabilidade desejada para fins de mapeamento e
melhoramento genético do cacaueiro visando resistência.
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Gradiente de resistência à podridão-parda e seleção de genótipos, por meio do teste de
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Short tittle: Gradiente de resistência de cacaueiros à podridão-parda.

(Artigo em fase de tradução para Submissão à Plant Pathology)

Dentre as sete espécies do gênero Phytophthora que causam a podridão-parda do
cacaueiro, P. palmivora é a mais bem distribuída mundialmente. A identificação de genótipos
resistentes a esta espécie é de importante contribuição para programas de melhoramento
genético do cacaueiro em diversos países. Objetivando caracterizar o gradiente de resistência
à podridão-parda causada por P. palmivora em 213 genótipos de cacaueiro da população F2
(Sca6 x ICS1) e nos clones Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19, foram realizados experimentos com
inoculação de discos foliares. Estes ensaios foram compostos por 12 repetições (repetição =
média da observação de cinco discos foliares). As variáveis intervalo de tempo para avaliação,
influência do número de folhas avaliadas por genótipo e efeito da distribuição dos tratamentos
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experimentais também foram avaliados. Foi observada diferença significativa entre os
genótipos avaliados (p < 0,01), possibilitando a separação dos mesmos em cinco grupos
homogêneos (p < 0,01; teste Scott-Knott). Quanto à avaliação dos discos foliares dos clones,
aos cinco e sete dias após a inoculação, maior valor de F foi encontrado aos sete dias (251,9),
que aos cinco dias (F = 92,6), separando melhor os genótipos resistentes dos susceptíveis.
Não houve diferença entre os clones avaliados quanto a utilização de mais de uma caixa para
acomodação dos genótipos (p = 0,56; Krukal-Wallis), e a utilização de folhas diferentes do
mesmo genótipo (p = 0,08; Wilcoxon). O gradiente de resistência à podridão-parda observada
na população F2 deste estudo indica que a mesma apresenta a variabilidade desejada para fins
de mapeamento e melhoramento genético do cacaueiro visando resistência.

Palavras-chave: Índice de doença, inoculação em discos foliares, mapeamento genético,
melhoramento genético, Phytophthora palmivora, resistência.
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Introdução

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma planta perene, pertencente à família
Malvaceae (Whitlock et al., 2001), cujo centro de diversidade primária está localizado na
bacia Amazônica (Bartley, 2005). Os principais produtores de cacau atualmente são Costa do
Marfim, Gana, Camarões, Indonésia e Brasil, responsáveis por mais de 80 % da produção
mundial (World Cocoa Foundation, 2008). O valor econômico da cacauicultura é limitado
pela ocorrência de patógenos que causam algumas doenças, podendo estas reduzir a produção,
em fazendas individuais, em até 100% (Bowers et al., 2001).
A podridão-parda dos frutos pode ser considerada a principal doença do cacaueiro, por
ocorrer em todos os países que produzem cacau (Luz & Silva, 2001). Dentre as sete espécies
de Phytophthora que causam esta doença, P. palmivora merece destaque por ser a mais bem
distribuída mundialmente (Luz et al., 1997). No Brasil, a ocorrência da podridão-parda vem
aumentando consideravelmente nos últimos anos, devido principalmente ao aumento da
pluviosidade e melhor distribuição das chuvas (Luz &Silva, 2001).
Algumas medidas para o controle desta enfermidade são adotadas tais como tratos
culturais adequados, especialmente colheitas freqüentes que devem ser realizadas para
diminuir os danos, e aplicação de fungicidas. Estes últimos embora muito utilizados, possuem
a desvantagem de onerar a produção (Tan & Tan, 1990), serem poluentes (Akinnifesi et al.,
2006) e pouco efetivos no controle da podridão-parda em campo se não aplicados na época
certa e de forma adequada (Nyassé et al., 2007). Uma alternativa promissora para o controle
da podridão-parda é a utilização de genótipos resistentes que agreguem genes associados a
características morfo-agronômicas de interesse. Com foco no melhoramento genético, acessos
de cacaueiro vêm sendo caracterizados, identificados e selecionados pelo potencial de
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produção e, ou de resistência em vários países (Pires et al., 1997; Nyassé et al., 2003; Pokou
et al., 2008).
Para identificação e caracterização do nível de resistência de cacaueiros à podridãoparda, diversas metodologias têm sido desenvolvidas e refinadas (Nyassé et al.,1995; Iwaro et
al., 2000; Luz et al., 2008). Dentre estas, o teste de disco foliar permite acessar o nível de
resistência de forma rápida e precoce, com mínimo espaço requerido para a montagem do
experimento (Nyassé et al., 1995). A repetibilidade e a confiabilidade deste método são
discutidas em alguns trabalhos, tendo sido observada correlação positiva entre os dados
obtidos com o teste de disco foliar e a infecção natural em campo, sendo para tanto,
necessárias algumas padronizações do teste (Nyassé et al., 1995; Nyassé et al., 2002; Tahi et
al., 2006; Tahi et al., 2007).
Embora este teste venha sendo adotado para avaliação de resistência a Phytophthora
spp em vários países, como parte de um programa avançado de melhoramento nas Américas e
na África (Eskes & Efron, 2006), existem ainda diversas questões experimentais que
necessitam ser esclarecidas, como por exemplo: serão necessárias várias folhas por planta ou
folhas de várias plantas por genótipo para a obtenção de discos a serem inoculados na
avaliação de resistência? Quando se tem um número grande de genótipos para avaliar,
simultaneamente, como dividi-los? A utilização de caixas diferentes para distribuir os
tratamentos (genótipos) influenciará na expressão dos resultados experimentais? As respostas
a estas e outras indagações são importantes para referendar esta metodologia como de uso
corrente.
Adicionalmente, para fins de avaliação, têm-se registrado na literatura a eficiência do
uso de índices de doença (McKinney, 1923; Czermainski, 1999; Cerqueira-Silva et al., 2008),
baseados em valores oriundos de escala de notas. Contudo, avaliações que façam uso desta
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estratégia em detrimento ao uso isolado da escala de notas não são observadas para o
patossistema Phytophthora spp. vs. cacaueiro.
Diante do exposto, este estudo objetivou caracterizar o gradiente de resistência a P.
palmivora em 213 genótipos de cacaueiro oriundos de uma população segregante (F2 de Sca6
x ICS1) fazendo uso do índice de doença (ID) proposto por McKinney (1923). O intervalo de
tempo para avaliação, a influência do número de folhas do mesmo genótipo e a distribuição
da amostra experimental para a caracterização da resistência através do teste de disco de
folhas também foram analisados e discutidos.

Material e Métodos

Material biológico

As folhas dos clones Sca6, ICS1, TSH516 (F1 de Sca6 x ICS1) e SIC19 (padrão de
suscetibilidade à podridão-parda) utilizadas nos diferentes ensaios deste trabalho foram
obtidas de plantas do Banco Ativo de Germoplasma do Centro de Pesquisas do Cacau/
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPEC/CEPLAC), localizado no
município de Ilhéus, Bahia, Brasil. A população de 213 genótipos (F2 de Sca6 x ICS1) está
estabelecida em casa de vegetação e folhas destas plantas foram utilizadas para inoculação.
O isolado de P. palmivora utilizado foi obtido da micoteca do laboratório de
Phytophthora (Phytolab) do CEPEC/CEPLAC. A viabilidade e a patogenicidade do isolado
foram mantidas por inoculações regulares em folhas jovens de cacaueiro, com posterior reisolamento em meio seletivo (Luz et al., 2008) e incubação à 25 °C, no escuro. A obtenção da
suspensão de zoósporos foi realizada a partir de culturas de P. palmivora, cultivadas em
placas de Petri em meio cenoura-ágar por um tempo mínimo de cinco dias. Para liberação dos
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zoósporos foi realizada inundação das placas de cultura com água destilada esterilizada e
gelada, sendo as placas então mantidas a 4 °C por 25 minutos, e posteriormente colocadas sob
temperatura ambiente por 20 minutos.

Inoculação em discos foliares

As inoculações foram realizadas de acordo com a metodologia desenvolvida por
Nyassé et al. (1995) (Apêndice 1). Para cada um dos genótipos avaliados foram coletadas,
durante o período da manhã, de uma a três folhas de aproximadamente dois meses de idade.
Estas folhas foram identificadas e encaminhadas para o Phytolab (CEPEC/CEPLAC), onde
foram limpas com algodão embebido em água destilada e perfuradas com cortador semiautomático para obtenção de discos foliares de 1,5 cm de diâmetro. Estes discos foram
acomodados, com a parte abaxial voltada para cima, em caixas forradas com espuma
esterilizada, sendo adotado por caixa um máximo de 26 genótipos de cacaueiros da população
F2, mais os clones ICS1, Sca6, TSH516 e SIC19, presentes em todas as caixas e ensaios.
Durante as inoculações, cada disco recebeu uma alíquota de 0,2 mL da suspensão de
zoósporos de P. palmivora na concentração de 3 x 105 zoósporos/mL, ajustada com auxílio da
câmara de Neubauer. As caixas foram fechadas de forma a manter a umidade relativa no seu
interior próxima a 100% e evitar o contato dos discos com qualquer fonte de luminosidade,
sendo mantidas sob temperatura entre 24ºC e 26ºC. As avaliações dos sintomas foram
realizadas adotando-se escala de nível de infecção (EN) de 0 a 5 proposta por Nyassé et al.
(1995), onde 0 = sem sintomas; 1= pequenos pontos marrons ou marrom-escuros localizados;
2 = pequenos pontos marrons com poucas conexões entre si; 3 = pontos marrons coalescentes
formando lesões de tamanho intermediário; 4 = lesões grandes coalescentes contendo pontos
marrom-claros ou escuros e 5 = grandes lesões marrons expandidas uniformemente.
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Dias de incubação para avaliação da infecção

Com intuito de verificar a existência de diferença no resultado de avaliações da reação
de genótipos de cacaueiro a P. palmivora, realizadas em diferentes intervalos de dias após
inoculação, montou-se um experimento de ‘teste de disco foliar’ em delineamento
inteiramente casualizado, composto por quatro clones de cacaueiros (Sca6, ICS1, TSH516 e
SIC19) com 120 repetições (discos foliares inoculados) por clone. As avaliações dos sintomas
foram realizadas aos cinco e sete dias após as inoculações, adotando-se a EN anteriormente
mencionada (Nyassé et al., 1995). Os resultados obtidos foram submetidos a análise de
variância e teste t de comparação de médias, adotando-se um α = 0,05.

Influência do número de folhas testadas por genótipo e da distribuição dos tratamentos
experimentais

Para avaliar a possível influência de discos retirados de uma única folha ou de várias
folhas de um mesmo genótipo, assim como da distribuição dos tratamentos em várias caixas,
estabeleceu-se um experimento de teste de disco foliar sob delineamento de blocos
casualizados, composto por dois blocos (caixas), quatro genótipos (Sca6, ICS1, TSH516 e
SIC 19), três tratamentos (folhas) e 10 repetições (repetição = disco foliar), totalizando 120
discos foliares por caixa. As avaliações dos sintomas foram realizadas, após sete dias de
incubação, adotando-se a EN (Nyassé et al.; 1995). Os valores obtidos foram submetidos à
análise de variância, adotando-se α = 0,05.
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Gradiente de resistência de genótipos de cacaueiro a Phytophthora palmivora

Com objetivo de caracterizar o gradiente de resistência a P. palmivora em uma
população segregante de cacaueiros (F2 de Sca6 x ICS1) foi estabelecido um experimento de
teste de discos foliares sob delineamento inteiramente casualizado, composto por 217
genótipos (213 genótipos da população F2, mais os clones Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19) e 12
repetições (repetição = média da observação de cinco discos foliares). Pelo menos 13.020
discos foliares foram inoculados neste experimento (217 x 12 x 5). Estes discos foram obtidos
e inoculados como descrito anteriormente, sendo acondicionados em cada caixa, cinco discos
por genótipo. As avaliações dos sintomas foram realizadas após sete dias de inoculação. Os
valores obtidos da classificação sintomatológica baseada na EN (Nyassé et al; 1995) foram
utilizados como base para calcular o índice de doença (variando de 0 a 1) proposto por
Mckinney (1923), cuja fórmula é:

onde EN = nível de infecção para cada disco foliar avaliado, DF = número de discos foliares
que apresentaram cada nível de infecção, NTDF = número total de discos foliares, e MEN =
maior valor da escala de nível de infecção obtido em cada avaliação. Estes dados foram
submetidos à análise de variância e a testes de comparação de médias, adotando-se α = 0,05.

34

Análises estatísticas

Adicionalmente ao descrito individualmente para cada ensaio, foram realizados para
todos eles procedimentos de estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão, coeficiente
de variação) e aferida a normalidade dos dados por meio do teste Lilliefors. Quando
necessário, os dados foram transformados de acordo com o teste Box-Cox. As análises
estatísticas foram realizadas com auxílio dos softwares BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2005) e
SASM-Agri 3.2.4 (Althaus et al., 2001).

Resultados

Dias de incubação para avaliação da infecção

A severidade dos sintomas entre os clones de cacaueiro, avaliados pelo teste de disco
foliar, apresentaram diferenças significativas tanto a partir das avaliações realizadas aos cinco,
como aos sete dias após a inoculação com suspensão de zoósporos de Phytophthora
palmivora (p < 0,001) (Tabela 1). Os valores de F observados nestas análises foram
discrepantes para os níveis de infecção quando mensurados aos cinco e sete dias após
inoculação dos genótipos (F = 92,6 e 251,9, respectivamente).
O teste de médias entre a severidade dos sintomas observados para os clones de
cacaueiro apresentou resultados semelhantes tanto entre os valores mensurados aos cinco
como aos sete dias após a inoculação com P. palmivora (Tabela 2), confirmando que as
respostas dos clones ao patógeno são similares nos dois períodos. Contudo, a diferença
matemática entre a severidade dos clones Sca6 e ICS1, contrastantes quanto a resistência, foi
mais acentuada nos dados obtidos aos sete dias (2,675) que aos cinco dias (2,141).
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Influência do número de folhas testadas por genótipo e da distribuição dos tratamentos
experimentais

Não houve diferença significativa entre os valores médios, extremos e desvios padrões
analisados quanto ao nível de severidade da infecção de P. palmivora apresentado entre as
diferentes folhas de cada clone, das quais se coletaram os discos para inoculação, e, nem da
reação dos clones dispostos em diferentes caixas (Figura 1). Para estas avaliações também não
foram observadas diferenças significativas entre as caixas (p = 0,56 e 0,41; teste KrukalWallis e Bootstrap, respectivamente) e entre as folhas (p = 0,08 e 0,21; teste Wilcoxon e
Bootstrap, respectivamente) (dados não apresentados).

Gradiente de resistência de genótipos de cacaueiro a Phytophthora palmivora

Todos os genótipos avaliados apresentaram sintomas sete dias após a inoculação,
mostrando que nenhum deles é imune ao patógeno. Houve, no entanto, grande variação na
reação do material genético avaliado, comprovando a existência de um gradiente de
resistência entre eles.
A análise de variância realizada a partir dos valores de ID, obtidos para os genótipos
de cacaueiro avaliados através do teste de disco foliar, apresentou diferença significativa (p <
0,01; teste ANOVA), confirmando haver reação diferenciada destes genótipos a P. palmivora.
Cinco grupos homogêneos, estatisticamente distintos, foram formados a partir do teste de
comparação de médias (p < 0,01; teste Scott-Knott) (Tabela 3). Dezessete genótipos da
progênie avaliada apresentaram-se adequados para integrar programas de melhoramento
genético do cacaueiro com níveis médios de severidade de 0,46 a 0,55 (cluster B). O cluster C
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apresentou o maior número de genótipos os quais podem ser considerados de resistência
intermediária variando o nível de severidade entre 0,56 e 0,65.
A distribuição dos clones Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19 nos grupos formados
por meio do teste de agrupamento univariado Scott-Knott, demonstra a eficiência do
clone Sca6, progenitor da população F2, como controle de resistência (Tabela 3). Este
clone apresentou nível de infecção de 0,23 (Figura 2; Tabela 3). Os clones ICS1,
progenitor da população F2, e SIC19, este ultimo considerado padrão de suscetibilidade,
foram alocados no grupo de resistência intermediário (cluster C), havendo na população
segregante avaliada oitenta e dois genótipos agrupados nos clusters D e E, que
apresentaram maior suscetibilidade ao patógeno do que os dois clones controle (ICS1 e
SIC19) (Tabela 3). Houve, portanto, segregação na progênie quanto a resistência e
susceptibilidade a P. palmivora conforme esperado, uma vez que estes genótipos são
resultantes do cruzamento de um progenitor resistente e um moderadamente susceptível
ao patógeno.

Discussão

Embora tanto as avaliações realizadas aos cinco como aos sete dias após as
inoculações dos discos foliares dos clones controles Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19 tenham
sido significativas (Tabela 1), a avaliação aos sete dias foi adotada para o experimento, por
apresentar o maior valor de F (Tabela 2), indicando melhor separação, e conseqüente
confiabilidade, entre os clones contrastantes. Estes dados estão de acordo com trabalhos
realizados anteriormente (Nyassé et al., 1995; Paim et al., 2004; Tahi et al., 2006; Luz et al.,
2006), nos quais as avaliações foram realizadas aos três, cinco e sete dias após inoculação.
Nestes estudos foi observado que três dias de incubação são insuficientes para separar os

37

genótipos com precisão entre resistentes e susceptíveis, ao passo que em cinco e,
especialmente, sete dias há uma tendência do nível de infecção tornar-se estável. Embora sete
dias de incubação não seja o menor tempo requerido para avaliação, este período vem sendo
adotado em alguns trabalhos (Nyassé et al., 1995; Paulin et al., 2008), sugerindo que seja o
mais eficiente para acessar a variabilidade genética quanto a resistência de genótipos de
cacaueiros à podridão-parda.
Em relação à distribuição dos tratamentos experimentais, não houve diferença
significativa da reação dos genótipos quando colocados em caixas diferentes para cada série
de inoculação (Figura 1A). Como nem sempre há disponibilidade de caixas em tamanho
adequado para receber um número razoável de genótipos a serem inoculados em uma série,
utilizando-se em média 20 discos foliares por genótipo, algumas vezes é necessária a
utilização de quatro caixas ou bandejas para organizar todos os discos foliares (Pokou et al.,
2008). A não existência de variação, significativa, devido a distribuição dos discos de um
mesmo genótipo em caixas diferentes (quatro caixas com cinco discos de cada um dos
genótipos a serem avaliados) é outro fator que favorece a utilização do teste de disco foliar
para avaliação da resistência de genótipos de cacaueiro à podridão-parda.
A ausência de influência significativa observada neste estudo, em relação à utilização
de uma única folha ou de folhas diferentes do mesmo genótipo (Figura 1B), indica que um
dos fatores que poderiam limitar o uso do teste de disco foliar para a avaliação da resistência
de genótipos de cacaueiros a Phytophthora spp., isto é, a disponibilidade de pelo menos cinco
folhas adequadas para inoculação e, segundo Tahi et al. (2006) com a idade padronizada
(aproximadamente 2 meses), pode ser eliminada. Deste modo, a utilização de uma única folha
sem ferimentos ou sinais de infecção, em boas condições fisiológicas e com idade adequada, é
suficiente para a realização do teste.
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A existência de variação da resistência entre genótipos de cacaueiro oriundos da
população F2 (Sca6 x ICS1) (Tabela 3), justifica-se em parte pelo fato de os seus genitores
serem reconhecidamente contrastantes quanto a resistência à podridão-parda. Segundo Tahi et
al. (2000), em experimentos realizados na Costa do Marfim, África, o clone Sca6 apresentou a
menor freqüência de infecção e o menor tamanho de lesão tanto para infecção natural em
campo quanto nas inoculações com Phythophtora spp. Este clone foi selecionado no Peru e
pertence ao grupo do Alto Amazonas, possui sementes pequenas e frutos verdes, e é
considerado uma boa fonte de resistência à podridão-parda do cacaueiro no continente
africano (Bartley, 2005) e também na Bahia, Brasil (Lawrence et al., 1982). Em oposição, o
clone ICS1, originado em Trinidad e pertencente ao grupo Trinitário, é considerado
susceptível à podridão-parda (Paulin et al., 2008). No entanto, este clone destaca-se por seu
rendimento em frutos, pelo grande tamanho da semente e a cor vermelha do fruto (Faleiro et
al., 2006).
O genótipo Sca6, no presente experimento, apresentou o menor valor de infecção
(0,23) (Figura 2; Tabela 3), sendo esse obtido pelo cálculo do ID e equivalente ao nível de
infecção de 1,23 obtido pela média dos valores observados mediante escala de notas (dado
não apresentado). Segundo o critério de classificação utilizado por Paulin et al. (2008), o qual
é baseado na EN, o Sca6 é o único genótipo considerado resistente (1< escore ≤ 2) dentre os
avaliados no presente estudo. Ainda segundo este critério, os genótipos da progênie estudada
seriam classificados da seguinte maneira: seis genótipos como moderadamente resistentes (2
< escore ≤ 2,5) incluindo o clone F1 TSH516 (ID = 0,51; EN = 2,4), 170 como susceptíveis
(2,5 < escore ≤ 3,5) incluindo os genótipos controle SIC19 e o genitor ICS1 (ID = 0,59 e 0,61;
EN = 2,7 e 3,0, respectivamente) e 40 altamente susceptíveis (3,5 < escore < 5).
O teste de disco foliar é uma estratégia metodológica bastante promissora por permitir
avaliar precocemente o nível de resistência de genótipos de cacaueiros, sem esperar quatro ou
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cinco anos pela produção de frutos, além de requerer mínimo espaço físico e permitir a
avaliação de maior número de genótipos em curto tempo.
Os genótipos de cacaueiro da população F2, pertencentes ao cluster B, mostraram-se
úteis para futuros programas de melhoramento que objetivem o incremento associado de
resistência e variáveis de produtividade. Desta forma, os resultados obtidos contribuem com a
classificação inicial de genótipos em laboratório, e com os programas de melhoramento
existentes, indicando genótipos a serem priorizados nestes programas. Os resultados
apresentados corroboram o uso do teste de disco foliar em caracterizações do gradiente de
resistência neste patossistema (Nyassé et al., 2002).
Outro fator relevante deste estudo foi a identificação de genótipos com níveis de
suscetibilidade superiores ao clone SIC19 (padrão de suscetibilidade) (Figura 2; Tabela 3) e,
portanto, úteis como controles em futuros ensaios envolvendo avaliações de genótipos de
cacaueiro quanto a resistência à podridão-parda.
A variabilidade genética evidenciada coloca a população F2 (Sca6 x ICS1) com
potencial para estudos de mapeamento genético na identificação de Locos de Características
Quantitativas (QTL) relacionados à resistência. Estudos deste tipo estão disponíveis tanto para
o patossistema avaliado, Phytophthora spp. vs. cacaueiro (Flament et al., 2001; Risterucci et
al., 2003) como para outros patossistemas, a exemplo do M. perniciosa vs. cacaueiro (Queiroz
et al., 2003; Steven Brown et al., 2005).
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Tabela 1. Análises de variância entre níveis de severidade obtidos por meio da avaliação dos sintomas
de quatro clones de cacaueiros (Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19), cinco e sete dias após a inoculação
(DAI) com suspensão de 3 x 105 zoósporos de Phytophthora palmivora por mL.
Período de
avaliação

Fonte de variação
Clones de cacaueiro

GL

SQ

QM

F (valor de p)

3

275,64

91,88

92,6 (< 0.001)

476

471,842

0,991

3

448,206

149,40

476

282,292

0,593

5 DAI
Erro
Clones de cacaueiro
7 DAI
Erro

47

251,9 (< 0.001)

Tabela 2. Comparação de médias1 entre níveis de severidade obtidos para pares de clones entre os
quatro clones cacaueiros (Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19) inoculados, cinco e sete dias após a
inoculação (DAI) com suspensão de 3 x 105 zoósporos de Phytophthora palmivora por mL.
Pares de clones
avaliados

5 DAÍ

7 DAI

Diferença

QM

(p)

Diferença

QM

(p)

Sca6 e ICS1

2,1417

23,5639

< 0.01

2,675

38,0512

< 0,01

Sca6 e TSH516

1,075

11,8278

< 0.01

1,7167

24,4192

< 0,01

Sca6 e SIC19

1,1417

12,5613

< 0.01

1,75

24,8933

< 0,01

ICS1 e TSH516

1,0667

11,7361

< 0.01

0,9583

13,6321

< 0,01

1

11,0026

< 0.01

0,925

13,1579

< 0,01

0,0667

0,7335

ns

0,0333

0,4742

ns

ICS1 e SIC19
TSH516 e SIC19
1

Teste comparação de médias Tukey (α = 0,05).
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Figura 1. Gráficos ‘box-plot’ apresentando valores médios, extremos e de desvio padrão observados
entre níveis de severidade obtidos para os clones de cacaueiros (Sca6, ICS1, TSH516 e SIC19)
distribuídos em diferentes caixas (A) e provenientes de diferentes folhas do mesmo genótipo (B). As
avaliações foram realizadas sete dias após a inoculação com suspensão de 3 x 105 zoósporos de
Phytophthora palmivora por mL.
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Tabela 3. Descrição de agrupamento univariado de 217 genótipos de cacaueiro1 avaliados, quanto à
resistência a Phytophthora palmivora, mediante o teste de disco foliar e índice de doença proposto por
Mckinney (1923).
Cluster2

Nº de genótipos Média dos genótipos

Valores extremos

Amplitude

A

1

0,23

----------

0

B

17

0,52

0,46 a 0,55

0,09

C

117

0,60

0,56 a 0,65

0,09

D

68

0,70

0,66 a 0,76

0,10

E

14

0,82

0,77 a 0,94

0,17

1

Os 217 genótipos de cacaueiros foram formados por 213 genótipos oriundos da população F2 de Sca6 x ICS1

mais quatro clones de cacaueiros: Sca6, ICS1, TSH516 (F1 de Sca6 x ICS1) e SIC19 (padrão de suscetibilidade a
P. palmivora). 2Os valores médios de cada clusters diferem estatisticamente entre (p < 0,01; teste Scott-Knott).
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Figura 2. Localização de clones de cacaueiro avaliados quanto à resistência a Phytophthora
palmivora, mediante teste de disco foliar. O nível de infecção foi obtido através do uso do índice
de doença (McKinney, 1923), cujo cálculo foi baseado na escala de notas proposta por Nyassé et
al. (1995). As descrições dos clusters e dos clones são apresentadas na Tabela 3.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICAÇÃO DE LOCOS DE RESISTÊNCIA QUANTITATIVA (QRL) A
PODRIDÃO-PARDA NA POPULAÇÃO F2 (SCA6 X ICS1) DE CACAUEIROS
E. S. L. Santosa, J. L. Piresb, E. D. M. N. Luzb e D. Clementc*

Resumo
Objetivou-se caracterizar a população F2 (Sca6 x ICS1) de cacaueiro, quanto a
resistência à podridão-parda causada por Phytophthora palmivora, e identificar regiões
genômicas associadas à resistência (QRL) em um mapa genético previamente construído (J.
Amer. Soc. Hort. Sci. 130:366-373, 2005). Quarenta e um genótipos da população foram
fenotipados mediante a inoculação de frutos verdoengos destacados com suspensão de
zoósporos (3 x 105 zoósporos/mL) de P. palmivora e avaliados após sete e nove dias por
mensuração das lesões. Os dados fenotípicos foram utilizados para identificação de
potenciais QRL junto ao mapa genético. Para genotipagem foram realizados: (i) teste de
permutação, para encontrar o valor de LOD score a ser considerado significativo; (ii)
mapeamento por intervalo simples, para associação dos níveis de sintomas com as marcas
moleculares; assim como (iii) teste de mapeamento composto, para confirmação de
potenciais QRL. Foi observada diferença significativa entre os níveis de sintomas
apresentados pelos genótipos da população segregante (P < 0,05; teste ANOVA). Um LOD
score mínimo de 2,5 foi estimado para detecção de QRL significativos, sendo identificados,
tanto por meio do mapeamento por intervalo simples, quanto pelo mapeamento por
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intervalo composto, prováveis QRL localizados nos grupos de ligação oito (LOD score de
3,29) e dez (LOD score de 2,36) e explicando 38 e 23,3%, respectivamente, da variação
fenotípica para a resistência a P. palmivora. Estes dados preliminares apontam para
variabilidade significativa quanto ao nível de resistência da população avaliada à podridãoparda, assim como a possibilidade de se detectar QRL para Phytophthora spp no mapa de
ligação utilizado.
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Identificação de locos de resistência quantitativa (QRL) a podridão-parda na população
F2 (Sca6 x ICS1) de cacaueiros
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Resumo
Objetivou-se caracterizar uma população F2 (Sca6 x ICS1) de cacaueiro, quanto a resistência à
podridão-parda causada por Phytophthora palmivora, e identificar regiões associadas à
resistência (QRL) em um mapa genético previamente construído (J. Amer. Soc. Hort. Sci.
130:366-373, 2005). Quarenta e um genótipos da população foram fenotipados mediante a
inoculação de frutos verdoengos destacados com suspensão de zoósporos (3 x 105
zoósporos/mL) de P. palmivora e avaliados após sete e nove dias por mensuração das lesões.
Os dados fenotípicos foram utilizados para identificação de potenciais QRL junto ao mapa
genético. Para genotipagem foram realizados: (i) teste de permutação, o LOD score a ser
considerado significativo; (ii) mapeamento por intervalo simples, a associação dos níveis de
sintomas com as marcas moleculares; assim como (iii) teste de mapeamento composto, para
confirmação de potenciais QRL. Foi observada diferença significativa entre os níveis de
sintomas apresentados pelos genótipos da população segregante (P < 0,05; teste ANOVA).
Um LOD score mínimo de 2,5 foi estimado para detecção de QRL significativos, sendo
identificados, tanto por meio do mapeamento por intervalo simples, quanto pelo mapeamento
por intervalo composto dos QRL em potencial, localizados nos grupos de ligação oito (LOD
score de 3,29) e dez (LOD score de 2,36) e explicando 38 e 23,3%, respectivamente, da
variação fenotípica para a resistência a P. palmivora. Estes dados preliminares apontam para
variabilidade significativa quanto ao nível de resistência da população avaliada à podridão-
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parda, assim como a possibilidade de se detectar QRL para Phytophthora spp no mapa de
ligação utilizado.
Palavras-chave: Inoculação em frutos, mapeamento genético, Phytophthora palmivora,
quantitative trait loci, resistência, Theobroma cacao.

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma planta neotropical perene de grande valor
comercial para a indústria chocolateira e de cosméticos, sendo cultivada em mais de 50 países
(Sereno et al., 2006). Dentre estes, os principais produtores atualmente são Costa do Marfim,
Gana, Indonésia, Camarões e Brasil, que juntos são responsáveis por aproximadamente 82 %
de toda produção mundial (World Cocoa Foundation, 2008).
Diversas enfermidades atacam o cacaueiro, entre as quais se destaca, pela ocorrência
generalizada nos campos de produção, a podridão-parda (Luz et al., 2005). Um complexo de
espécies do gênero Phytophthora é relatado causando esta doença, sendo P. palmivora a mais
bem distribuída mundialmente e, portanto de grande importância para produtores e
pesquisadores (Luz & Silva 2001).
Até o momento a estratégia de controle mais adotada para a podridão-parda está
associada ao uso de fungicidas a base de cobre. Contudo, este método além de onerar a
produção (Guest et al., 1994), não é atrativo do ponto de vista ambiental (Akinnifesi et al.,
2006). Como alternativa, o melhoramento genético é bastante promissor para geração de
genótipos resistentes, além de ser menos poluente e economicamente viável.
Na busca de fontes de resistência que possam contribuir com os programas de
melhoramento, têm-se adotado diferentes metodologias para caracterização da reação de
genótipos de cacaueiro à podridão-parda, a exemplo do teste de inoculação em frutos
(Lawrence, 1978; Iwaro et al., 2000) e discos foliares (Nyassé et al., 1995). Adicionalmente
às metodologias citadas, embasadas em caracterizações fenotípicas, o uso de técnicas
moleculares que permitam o acesso direto ao polimorfismo genético, podem contribuir para a
caracterização e seleção de genótipos resistentes. Neste sentido, o uso de marcadores
moleculares, em associação com caracterizações fenotípicas, permite a construção de mapas
genéticos e a identificação de locos associados à resistência. Para cacaueiros, o primeiro mapa
genético foi desenvolvido por Lanaud et al. (1995), e desde então se têm observado um
número crescente de estudos visando a construção e, ou, saturação de mapas genéticos, além
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da identificação de locos associados a resistência à podridão-parda (Lanaud et al., 1999;
Crouzillat et al., 2000; Motilal et al., 2000; Flament et al., 2001; Risterucci et al., 2003).
Neste estudo, objetivou-se identificar locos potencialmente associados à resistência a
podridão-parda em uma população F2 (Sca6 x ICS1) de cacaueiro. O gradiente de resistência
dos genótipos e emprego dos marcadores moleculares para caracterização e seleção de
genótipos em programas de melhoramento genético são discutidos.
A população F2 empregada neste estudo está estabelecida em campo experimental do
Centro de Pesquisas do Cacau/ Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPEC/
CEPLAC), tendo sido gerada a partir da autopolinização do clone TSH516 (F1 Sca6 x ICS1).
Os clones Sca6 e ICS1 são considerados, quanto ao comportamento em relação à podridãoparda, como resistente e suscetível, respectivamente. O isolado de P. palmivora adotado no
ensaio de inoculação de frutos foi obtido da micoteca do laboratório de Phytophthora do
CEPEC/ CEPLAC. A patogenicidade deste isolado foi mantida por inoculações regulares de
folhas jovens de cacaueiro, com posterior re-isolamento em meio seletivo e incubação a 25 °C
no escuro (Luz et al. 2008). A obtenção da suspensão de zoósporos foi realizada a partir de
cultura de P. palmivora, crescida em meio cenoura-ágar por um tempo mínimo de cinco dias.
Para liberação dos zoósporos, foi realizada inundação das culturas nas placas com água
destilada autoclavada gelada, sendo estas mantidas a 4° C por 25 minutos, e posteriormente
colocadas sob temperatura ambiente por 20 minutos. A suspensão de zoósporos foi ajustada,
com auxílio da câmara de Neubauer, a uma concentração de 3 x 105 zoósporos/ mL.
Para fenotipagem do nível de resistência à podridão-parda, 41 genótipos de cacaueiro
foram submetidos a teste de inoculação de frutos verdoengos, destacados sob condições
controladas (Apêndice 2). Para tanto, frutos entre quatro e cinco meses de idade foram
coletados pela manhã e encaminhados ao laboratório onde foram lavados em água corrente.
Posteriormente estes frutos foram acomodados sobre placas de Petri, em caixas forradas com
espuma esterilizada e úmidas para manter próxima a 100% a umidade relativa no interior das
caixas. As inoculações foram feitas mediante o uso de discos de papel filtro com 1,5 cm de
diâmetro, esterilizados em estufa a 120 ºC por 4 horas e imersos na suspensão de zoósporos.
Cada fruto foi inoculado com dois discos posicionados em lados diametralmente opostos. A
avaliação do nível de resistência dos genótipos foi realizada aos sete e nove dias após
inoculação, sendo mensurado com fita métrica o tamanho das lesões nas direções
perpendicularmente opostas, em cada um dos lados inoculados dos frutos. Estas medidas
foram utilizadas para calcular a área da elipse para cada lesão, sendo esta igual a:
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sendo que L = comprimento longitudinal de lesão; e E = comprimento equatorial da lesão.
Para identificação de potencias locos genéticos associados à resistência a podridãoparda, foram utilizados dados do mapa de ligação construído por Steven Brown et al. (2005)
(Anexo 1), sendo este baseado na genotipagem de 138 indivíduos fazendo uso de: 174
marcadores microssatélites desenvolvidos pelo CIRAD (mTcCIR) e 18 marcadores
microssatélites desenvolvidos pela Subtropical Horticultural Research Station (SHRS),
ambos para Theobroma cacao; 8 genes homólogos de resistência (RGH); e 4 genes
relacionados a fatores de transcrição envolvidos com stress (WRKY). Os dados fenotípicos
referentes aos níveis de resistência dos genótipos foram submetidos à análise de variância e
teste de comparação de médias, por meio da utilização do pacote estatístico SAS (SAS
institute, 1988). Para associação dos dados fenotípicos com o mapa gerado, foram realizados,
com auxílio do Software MapQTL 5.0: o cálculo do valor de significância do LOD score,
mediante teste de permutação; a análise de identificação de potenciais regiões ligadas a genes
de resistência à podridão-parda, mediante mapeamento por intervalo simples; e teste de
mapeamento por intervalo composto para os grupos de ligação onde foram identificados QRL
em potencial (i.e., com valores próximos ou superiores ao LOD score calculado).
Os genótipos de cacaueiro fenotipados apresentaram níveis de sintomas variando entre
zero e 113,8 (média = 41,1). Estes níveis de sintoma apresentaram diferença significativa pela
análise de variância (p < 0,01), atestando a segregação da resistência nos genótipos da
população avaliada. O teste de permutação apresentou um LOD score 2,5 como valor de
significância para avaliações de associação realizadas por meio do mapeamento por intervalo
simples. O mapeamento por intervalo simples permitiu identificar a presença de duas regiões
potencialmente associadas a resistência à podridão-parda, sendo uma localizada no grupo de
ligação oito (LOD score de 3,29) (Figura 1) e outra no grupo de ligação dez (LOD score de
2,36) (Figura 2). A porcentagem de explicação da variação fenotípica para cada QRL foi de
38 e 23,3% respectivamente para os grupos de ligação 8 e 10 (Figuras 1 e 2).
O potencial QRL identificado no grupo de ligação oito encontra-se flanqueado pelas
marcas mTcCIR189 e mTcCIR26 (Figura 1), tendo este intervalo uma distância de 10,39 cM,
de acordo com o mapa de ligação construído por Steven Brown et al. (2005) e adotado neste
trabalho para identificação de QRL. Por sua vez, o potencial QRL identificado no grupo de
ligação dez encontra-se flanqueado pelas marcas RGH7 e RGH8 (Figura 2), tendo este
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intervalo uma distância de 2,26 cM (Steven Brown et al., 2005). Esses QRL identificados pelo
mapeamento por intervalo simples nos grupos de ligação oito e dez foram confirmados
quando avaliados pelo teste de mapeamento composto, apresentando os mesmos valores de
LOD score.
Adicionalmente, os prováveis QRL identificados neste estudo parecem diferenciar
entre si no que diz respeito a fonte de resistência. Neste sentido, o QRL do grupo de ligação
10 tem como fonte de resistência o genitor Sca6 e o QRL do grupo de ligação 8 tem como
fonte de resistência o parental ICS1.
Os resultados apresentados no presente estudo, embora se caracterizem como dados
preliminares, visto a reduzida segregação observada pelo tamanho da população fenotipada
(41 genótipos), indicam a existência de QRL à podridão-parda nesta população avaliada,
assim como a eficiência dos marcadores utilizados na identificação destas regiões.
Polinizações controladas, com intuito de aumentar o número de frutos e
conseqüentemente de genótipos a serem fenotipados, estão sendo realizadas. Avaliações por
meio de teste de discos foliares para a mesma população também estão em andamento. Deste
modo, espera-se aumentar o tamanho da população fenotipada quanto ao nível de infecção em
frutos a fim de confirmar os resultados obtidos no presente estudo, bem como promover
estudos comparativos na identificação de QRL observados a partir da inoculação de frutos
verdoengos e teste de disco foliar.
Trabalhos com intuito de comparar a identificação de QRL a partir da fenotipagem de
diferentes partes da planta (folhas e frutos) e diferentes métodos de observação da infecção de
cacaueiros à podridão-parda (infecção natural em campo e inoculações artificiais), embora
tenham sido relatados na literatura, são considerados inconclusivos por não ter sido avaliado
um número suficiente de genótipos (Lanaud et al., 1999; Flament et al., 2001). A observação
destes aspectos será de suma importância para obtenção de resultados definitivos acerca da
predição do teste de inoculação de discos foliares em relação à metodologia de inoculação de
frutos verdoengos, além de permitir a inferência acerca da localização dos genes envolvidos
na resistência de cacaueiros à podridão-parda, e a coincidência (ou não) destes genes na
resposta de resistência em diferentes tecidos da planta.
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Figura 1. Gráfico representativo dos valores de LOD e percentual de explicação para a variação fenotípica, resistência na população F2 (Sca6 x
ICS1), em relação aos locos que compõem o grupo de ligação 8 do mapa de Steven Brown et al. (2005).
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Figura 2. Gráfico representativo dos valores de LOD e percentual de explicação para a variação fenotípica, resistência na população F2 (Sca6 x
ICS1), em relação aos locos que compõem o grupo de ligação 10 do mapa de Steven Brown et al. (2005).
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CONCLUSÕES GERAIS
Os índices de doença são eficientes para avaliações do patossistema P.
palmivora vs. cacaueiro, apresentando vantagens em relação ao uso isolado de escala
de notas. Entre as variáveis fitopatométricas avaliadas, deve-se priorizar o uso do
índice de doença, visto que este permite um maior detalhamento do gradiente de
resistência.
O uso do índice de doença em caracterizações e na conseqüente seleção de
genótipos de cacaueiros resistentes a P. palmivora, contribuirá para programas de
melhoramento que envolvam este patossistema.
A população F2 (Sca6 x ICS1) possui ampla variabilidade genética, sendo
possível a sua utilização em estudos de mapeamento genético que visem identificar
locos de características quantitativas associadas à resistência, bem como em programas
de melhoramento genético do cacaueiro que objetivem a resistência a P. palmivora.
Os genótipos que apresentaram elevado nível de suscetibilidade, identificados
no presente estudo podem ser empregados como padrões de suscetibilidade em futuros
estudos, visto que seu nível de resistência foi significativamente inferior ao padrão de
suscetibilidade utilizado neste trabalho.
O gradiente de resistência observado na população segregante avaliada é
explicado, em parte pela presença de dois potenciais QRL que juntos correspondem a
61,3 % da variação.
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APÊNDICES
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F

APÊNDICE A - Procedimentos para inoculação dos discos foliares. (A) Limpeza das
folhas; (B) obtenção dos discos foliares; (C) organização dos discos
foliares em ‘caixas de inoculação’; (D) adição de água destilada em
culturas de Phytophthora palmivora para liberação de zoósporos; (E)
inoculação dos discos; (F) discos foliares após 7 dias de inoculação.
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APÊNDICE B – Procedimentos para inoculação e avaliação dos frutos. (A)
Limpeza dos frutos; (B) organização dos frutos em ‘caixas de
inoculação’; (C) adição de água destilada em culturas de
Phytophthora palmivora para liberação de zoósporos; (D)
inoculação dos frutos com disco de papel embebido na
suspensão; (E) mensuração da lesão no sentido equatorial; (F)
mensuração da lesão no sentido longitudinal.
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ANEXO

ANEXO A – Mapa de ligação do genoma de Theobroma cacao disponível em Steven Brown et al,, J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130:366373, 2005.
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ANEXO A – Mapa de ligação do genoma de Theobroma cacao disponível em Steven Brown et al,, J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130:366373, 2005.
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