
1Programa de Melhoramento do Amendoim – Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, tais.suassuna@embrapa.br;
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, 3Núcleo Cerrado – Embrapa Algodão, Santo Antônio de Goiás, GO.

INTRODUÇÃO

A produtividade de amendoim (Arachis hypogaea L.) pode ser reduzida devido

a ocorrência de doenças foliares, necessitando, portanto, de controle químico

com fungicidas para evitar perdas. Algumas espécies silvestres do gênero

Arachis apresentam resistências às doenças foliares, sendo fontes de genes

de resistências para introgressão no amendoim cultivado.

O desenvolvimento de poliploides sintéticos, combinando espécies de

diferentes genomas, compatíveis com A. hypogaea (AABB), tem viabilizado a

introgressão de genes de interesse. Níveis de resistência às cercosporioses,

são encontrados nas espécies A. magna (B), A. batizocoi (K), A. stenosperma

(A) e A. cardenasii (A).

Este trabalho teve os objetivos de (1) avaliar a resistência às cercosporioses

de progênies derivadas das espécies silvestres e (2) monitorar os segmentos

genômicos com putativos genes de resistência às doenças foliares

provenientes de A. cardenasii introgredidos nessas progênies.

Figura 1: Vista geral do experimento em Santo Antônio de Goiás, GO.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado na área experimental da Embrapa Arroz e Feijão,

no ano agrícola 2019/20, com semeadura manual realizada no dia 22 de

novembro de 2019. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados, com

três repetições. Foram avaliados 15 genótipos (Gráfico 1) dos quais 14 eram

progênies de pré-melhoramento e uma testemunha suscetível (‘IAC OL3’).

A severidade de mancha preta foi quantificada no dia 28 de abril de 2020, em

10 plantas por parcela, por meio de escala diagramática com notas de 1 a 9

(SUBRAHMANYAM et al., 1982) para obtenção da média de severidade por

parcela. Os dados foram analisados via modelos mistos (REML BLUP),

utilizando o software Selegen.

CONCLUSÃO

Foram identificadas quatro progênies interespecíficas (19-2673, 19-2675, 19-

2674 e 19-2671), com maiores níveis de resistência às cercosporioses,

provenientes das espécies A. magna, A. batizocoi e A. cardenasii.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A progênie 19-2673 obteve o menor valor de severidade (2,9). A planta F2 que

deu origem a essa progênie foi a única entre as 14 analisadas que possuía os

dois segmentos com putativos genes de resistência provenientes de A.

cardenasii, sendo o cromossomo A02 já com locos em homozigose. A variação

observada entre as plantas nas parcelas deve ser resultante da segregação

dos locos no outro segmento (A03). As progênies 19-2675, 19-2674 e 19-2671

também não tiveram desfolha completa do terço inferior, correspondendo a

valores genotípicos iguais ou menores a cinco. Essas linhagens possuem os

segmentos A03, A03 e A02, respectivamente, com todos os locos em

heterozigose.

Gráfico 1. Valor genotípico da severidade de cercosporioses (VGSEV), avaliado na

escala de 1-9, em progênies interespecíficas de amendoim, Embrapa, Santo Antônio de

Goiás-GO, safra 2019-20.

*progênies cujos segmentos de espécies silvestres foram detectados por meio de

marcadores moleculares; ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.

Este germoplasma está sendo utilizado no programa de melhoramento do

amendoim da Embrapa, para a geração de novas populações segregantes e

de linhagens resistentes às cercosporioses com boas características

agronômicas.

Alguns fragmentos cromossômicos, originários das espécies silvestres, foram

associados à maiores níveis de resistência quando em homozigose, o que

permitirá o uso de alguns SNPs na seleção assistida por marcadores

moleculares para o desenvolvimento de cultivares com genes de resistência

advinda das espécies silvestres de amendoim.
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