
Introdução

As doenças fúngicas de parte aérea, como a mancha preta (causada por Cercosporidium personatum),

mancha castanha (Cercospora arachidicola) e ferrugem (Puccinia arachidis), são consideradas o

principal problema da cultura do amendoim (Arachis hypogaea) no Brasil. Embora sejam encontradas

fontes moderadas de resistência para alguns desses fatores na espécie cultivada, seus parentes

silvestres apresentam níveis de resistência consideravelmente maiores. Arachis stenosperma é

resistente às manchas fúngicas de parte aérea e A. magna é altamente resistente à ferrugem. Um

anfidiploide sintetizado a partir dessas duas espécies (A. magna x A. stenosperma)4x vem sendo

utilizado no programa de melhoramento do IAC, em cruzamentos com ‘IAC OL4’, visando transferir os

genes de resistência das espécies silvestres para a cultivar, com o auxílio de seleção assistida por

marcadores moleculares (SAM) localizados em segmentos genômicos silvestres contendo os genes de

resistência.

Resultados

Resistência à mancha preta em plantas RC3F2

As notas de doença variaram de 1,5 a 8,5. Apenas 4,8% das plantas apresentaram notas entre 1,5 e

3,0; portanto, tão resistentes quanto IAC Sempre Verde (Figura 1). 31,9% tiveram notas entre 3,5 e

6,0, entre IAC Sempre Verde e IAC Caiapó, cuja nota média foi de 6,5. 13,6 % das plantas

apresentaram a mesma nota de IAC Caiapó. E 49,7% das plantas tiveram notas entre 7,0 e 8,5,

incluindo IAC OL 3.

Resistência múltipla para ferrugem e mancha preta em plantas RC3F2

O número de plantas com ou sem sintomas de ferrugem, em relação à nota de mancha preta é

apresentado na Figura 2. Entre as plantas com notas de mancha preta inferior ou igual a 3,0

praticamente não se observou sintoma de ferrugem. Com notas entre 3,5 e 6,0, o número de plantas

sem sintomas foi superior ao número de plantas com sintomas de ferrugem. A partir da nota 6,5, nota

média de IAC Caiapó, o número de plantas com sintomas aumenta em relação às notas anteriores.

Com nota superior a 7,0, há um aumento do número de plantas com ferrugem. As estimativas de

correlação de Pearson entre notas de mancha preta e o número de plantas com sintomas de ferrugem

foi de 0,70 na população.

Seleção assistida por marcadores para resistência a ferrugem e mancha preta

As 430 plantas RC3F2 foram genotipadas com o chip da Affymetrix, contendo cerca de 58.000 SNPs.

Uma análise de correlação de Pearson entre as notas de mancha preta e o número de alelos silvestres

evidenciou que os quatro segmentos genômicos provenientes de A. stenosperma conferem resistência

à mancha preta, validando os marcadores previamente identificados (Figura 3A). No caso de

ferrugem, o QTL identificado previamente (identificado por um círculo na Figura 3B) também foi

validado, com o segmento de A. magna conferindo resistência. Os segmentos silvestres que conferem

resistência a mancha preta, localizados nos cromossomos A01, A02, A04 e A06 também conferem

resistência a ferrugem, levando a uma resistência múltipla.

Avaliação da produtividade e da resistência à mancha preta em plantas RC3F2

A mediana das plantas com notas menores que 3,0 foi de 193g, ou seja, pelo menos 50% das plantas

produziram 193g de vagens por planta (Figura 4). Algumas plantas com nota 3,0 mostraram-se tão

produtivas quanto o controle IAC Sempre Verde. Entre as plantas com nota 4,0, observou-se a maior

mediana para peso de grãos (244 g), e o terceiro quartil foi de 200 g, com plantas mais produtivas do

que IAC Sempre Verde. Para notas acima de 4,5, as medianas de produção foram consideravelmente

menores, com exceção das plantas com nota 6,5 (nota média da cultivar Caiapó), cujo terceiro quartil

foi um dos maiores da população, com algumas plantas tão ou mais produtivas do que IAC Caiapó.

Material e métodos

Foram avaliadas 17 famílias RC3F2, originadas de cruzamentos entre ‘IAC OL 4’ e o anfidiploide

sintético (A. magna x A. stenosperma)4x, fonte de resistência à mancha preta e à ferrugem. Após a

obtenção do híbrido, realizaram-se três gerações de retrocruzamentos com seleção assistida por

marcadores microssatélites e SNPs das plantas F1. Foram atribuídas notas para mancha preta,

empregando uma escala diagramática, com notas variando de 1 a 9, conforme sintomas visuais da

doença. As reações para ferrugem foram anotadas, atribuindo-se 1 para presença de sintomas e 0

para ausência de ferrugem. Aos 140 dias após a semeadura, realizou-se a colheita individual das

plantas, e foi avaliado o peso de vagens (g) por planta.

Conclusões

• As melhores plantas combinam resistência múltipla a maior peso de grãos por vagens, com

resistência e produção similares ou mesmo superiores às da cultivar IAC Sempre Verde.

• O uso de seleção assistida por marcadores possibilitou o monitoramento dos segmentos silvestres

introgredidos e a recuperação rápida e eficiente do genoma de A. hypogaea.

• Esse trabalho confirma a utilidade e a viabilidade do uso de espécies silvestres e da seleção

assistida por marcadores no melhoramento do amendoim.
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Figura 2: Número de plantas com sintomas de

ferrugem/suscetíveis (FE) e número de plantas sem

sintomas/resistentes de ferrugem (R), em relação à

nota de mancha preta.

Figura 1: Frequência de plantas observadas na
população RC3F2 (FO), em vermelho, e frequência
esperada (FE), em azul, numa população com
distribuição normal dos dados.
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Figure 5: Ensaio a campo de plantas RC3F2 descendentes de IAC OL3 x (A. magna x A. stenosperma)
4x. A pressão de

doenças foi alta e nenhum fungicida foi aplicado. Pode-se observar que há plantas quase sem sintomas de manchas
foliares próximas a plantas quase totalmente destruídas pela doença.

Figura 4: Mediana e percentis da produção de vagens das plantas (g) de 430 plantas RC3F2, fixando as notas para mancha preta.

Figura 3: Associação de marcadores moleculares com notas de resistência a mancha preta (A) e ferrugem (B) plotada contra os

genomas de A. stenosperma (genoma A, cromossomos A01 a A10) e A. magna (genoma B, cromossomos B01 a B10). Pontos menores

que zero indicam que o genoma silvestre está associado à resistência e pontos acima de zero, com suscetibilidade.
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