
145Hortic. bras., v. 18, n. 2, jul. 2000.

Para que o cultivo de batata atinja
altas produtividades, a sanidade da ba-
tata-semente é fundamental. Nas prin-
cipais regiões produtoras de batata do
país a ‘semente’ degenera muito rapi-
damente, exigindo freqüentes renova-
ções dos tubérculos para o plantio, sen-
do que a principal razão dessa degene-
ração é a infecção por vírus, com desta-
que para o vírus do enrolamento da fo-
lha da batata (Potato leafroll virus ou
PLRV) e para o vírus Y da batata (Potato
virus Y ou PVY) (Daniels, 1995; Figuei-
ra, 1995; Souza Dias, 1995). Este fato
faz com que o custeio da lavoura de ba-
tata seja muito elevado, pois as ‘semen-
tes’ representam de 30 a 50% do seu
valor, encarecendo a produção. Por ou-
tro lado, principalmente os produtores
do segmento agricultura familiar não
fazem a renovação das ‘sementes’ com
a freqüência necessária, e plantam tu-
bérculos com altos índices de infecção
por viroses, resultando em baixas pro-
dutividades.

A infecção pelo PVY em lavouras
de batata de Minas Gerais e de São Paulo
vem crescendo em importância (Figuei-
ra, 1995; Souza-Dias, 1995) e, mesmo
no Rio Grande do Sul, onde a incidên-
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RESUMO

O vírus Y da batata (Potato virus Y ou PVY) é uma das princi-
pais causas da degenerescência da batata no Brasil. Com o objetivo
de determinar, nas condições do Rio Grande do Sul, a resistência de
campo de genótipos de batata à infecção pelo PVY, avaliaram-se, na
presença de infectores e durante dois plantios consecutivos de pri-
mavera, quinze cultivares e clones de batata. A detecção de PVY foi
efetuada por meio de testes sorológicos (DAS-ELISA). As cultiva-
res e clones avaliados comportaram-se da seguinte forma: Cristal e
2CRI-1149-1-79, resistentes; Astrid, Baraka, Baronesa, Catucha,
Macaca, Monte Bonito, Santo Amor, Trapeira e 2AC-917-7-80, re-
sistência intermediária; Bintje, Cerrito Alegre e Monalisa, suscetí-
veis; e Achat, muito suscetível.
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ABSTRACT

Evaluation of potato genotypes for resistance to Potato virus Y.

Potato virus Y (PVY) is considered one of the main causes of
potato degeneration in Brazil. To determine the field resistance of
potato genotypes to PVY, in Rio Grande do Sul, Brazil, fifteen clones
and cultivars were tested during two consecutive spring planting
seasons. PVY detection was done by serological tests (DAS-ELISA).
Cultivars and lines performed as follows: Cristal and 2CRI-1149-1-
79, resistant; Astrid, Baraka, Baronesa, Catucha, Macaca, Monte
Bonito, Santo Amor, Trapeira and 2AC-917-7-80, intermediate
resistance; Bintje, Cerrito Alegre and Monalisa, susceptible; and
Achat, extremely susceptible.

Keywords: Solanum tuberosum L., Potato virus Y, PVY.
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cia deste vírus era praticamente nula
(Daniels & Castro, 1984), o problema vem
aumentando consideravelmente (Daniels,
1996). O controle desta virose é dificulta-
do pela ausência de invernos rigorosos no
país, o que favorece a multiplicação dos
afídeos vetores, cujo combate é ineficiente
na contenção da doença.

As estirpes de PVY podem ser divi-
didas em três grupos principais, reco-
nhecidos como PVY0, PVYN e PVYC.
As estirpes de PVY0, ou comuns, por-
que são mundialmente disseminadas,
causam sintomas típicos em batata, in-
cluindo mosaico, necrose das nervuras,
senescência e queda das folhas
infectadas. As estirpes de PVY N, ou
necróticas em fumo, são mais restritas
na sua distribuição geográfica, e causam
mosqueado leve nas folhas de batata,
que passa muitas vezes despercebido aos
erradicadores e certificadores de bata-
ta-semente (Rose et al., 1987). As estir-
pes de PVYC tem a sua distribuição mais
reduzida do que os dois grupos citados
e a sua caracterização é ambígua. Al-
guns isolados de PVYC causam reações
de hipersensibilidade em cultivares de
batata e outros não são transmissíveis
por afídeos, fatores que limitam sua dis-

seminação, influenciando a
epidemiologia desta virose (Ellis et al.,
1997). Embora alguns autores tenham
observado variabilidade serológica en-
tre estes grupos, não encontraram dife-
renças consistentes nos testes
serológicos quando utilizaram anti-so-
ros policlonais. Porém, com a disponi-
bilidade de anticorpos monoclonais, foi
possível caracterizar serologicamente a
maioria dos isolados (Rose et al., 1987;
McDonald & Kristjansson, 1993; Ellis
et al., 1997).

A resistência ao PVY é baseada nos
genes N e R, que conferem reações de
hipersensibilidade ao hospedeiro. Os
genes Ny são de expressão variável e
parecem ser dependentes da estirpe do
vírus, ao contrário do gene Ry que con-
fere imunidade (Foxe, 1992).

Para determinação da resistência re-
lativa ao PVY em batata, também cha-
mada de resistência de campo, foram
utilizados experimentos de exposição à
infecção, conforme descrições de
Bagnall & Tai (1986). O objetivo deste
trabalho foi determinar a resistência re-
lativa de quinze cultivares e clones de
batata ao PVY sob as condições natu-
rais da Região Sul do RS.

1 Trabalho parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS).
2 Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).
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MATERIAL E MÉTODOS

Os tubérculos das cultivares e clones
selecionados utilizados nesta pesquisa
(Tabela 1), isentos de infecção pelo
PVY, foram obtidos na Embrapa Clima
Temperado, conforme tecnologia já des-
crita (Costa et al., 1989; Daniels, 1994),
multiplicados em áreas isoladas e arma-
zenados por cerca de oito meses em câ-
mara fria (4ºC, 85% de umidade relativa),
para equilíbrio do estado fisiológico.

Os tubérculos infectados natural-
mente com as estirpes PVY0 e PVYN,
foram selecionados de plantas de batata
oriundas de experimentos realizados na
Embrapa Clima Temperado e em lavou-
ras da Região Sul do RS. Após a confir-
mação da infecção através de testes
serológicos (DAS-ELISA), os tubércu-
los foram multiplicados em áreas isola-
das e armazenados conforme descrito
anteriormente para os tubérculos sadi-
os. A caracterização dos isolados foi
realizada biologicamente, através de
inoculação mecânica nas plantas
indicadoras Chenopodium
amaranticolor Coste & Reyn., C. quinoa
Willd. e Nicotiana tabacum L. ‘Hava-
na’, conforme indicações de Delhey
(1982) e de McDonald & Kristjansson
(1993), e serologicamente, com um kit
para análise de estirpes de PVY, forne-
cido por Agdia (Elkhart, Indiana, Esta-
dos Unidos) e utilizado conforme a re-
comendação do fabricante.

A metodologia de Bagnall & Tai
(1986) foi utilizada para a avaliação da
resistência de campo de batata à infec-
ção pelo PVY, com algumas modifica-
ções. Os experimentos foram instalados
nos períodos de primavera, setembro a
dezembro, de 1996 e 1997, em campo
da Embrapa Clima Temperado, em áre-
as isoladas. Cada parcela foi constituída
por vinte tubérculos em uma linha de seis
metros. O delineamento experimental,
com quatro repetições, foi totalmente
casualizado. A cada duas linhas de plan-
tio, distanciadas de 80 cm, e nas exter-
nas, foram plantados os tubérculos
infectados. O plantio e o manejo dos ex-
perimentos foram efetuados conforme
Bisognin (1996), com exceção do con-
trole de pragas, que não foi efetuado, fa-
vorecendo-se a proliferação de insetos.

No final de cada ciclo de cultivo foi
efetuada uma amostragem das parcelas,
colhendo-se, aleatoriamente, de cinco
plantas por parcela, uma folha central
para análise serológica através de DAS-
ELISA (Clark & Adams, 1977), com
anti-soro para detecção do PVY dispo-
nível na Embrapa Clima Temperado
(Daniels et al., 1987). Os tubérculos
foram colhidos, classificados e armaze-
nados por cerca de oito meses em câ-
mara fria (4ºC, 85% de umidade relati-
va), para o plantio seguinte.

A avaliação foi efetuada nos
percentuais de infecção acumulados no
segundo ano de plantio, após um dos
genótipos analisados ter atingido o li-
mite máximo de cem por cento. Usou-
se a análise da variância dos percentuais
de infecção, transformados em arco seno
da raiz de X/100, e a análise de agrupa-
mentos, conforme Scott & Knott (1974).
Os genótipos assim agrupados foram
denominados de resistente, resistente
intermediário, suscetível e muito susce-

tível, conforme denominação utilizada
por Reifschneider et al. ( 1989).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes biológicos não foram efe-
tivos para a caracterização das estirpes
de PVY presentes nos cinco grupos de
infectores, porque em alguns, conforme
ficou demonstrado serologicamente, tra-
tava-se de infecção dupla por duas es-
tirpes. Entretanto, o kit serológico foi
satisfatório para o fim proposto, reve-
lando a ocorrência de estirpes do grupo
PVY0 em três fontes de inóculo e de
mistura das estirpes PVY0 e PVYN em
duas, confirmando a inexistência de pro-
teção cruzada entre estirpes do PVY
(Salazar, L. F., Informações Pessoais).

As cultivares e clones testados com-
portaram-se da seguinte forma: Cristal
e 2CRI-1149-1-79, resistentes; Astrid,
Baraka, Baronesa, Catucha, Macaca,
Monte Bonito, Santo Amor, Trapeira e
2AC-917-7-80, resistentes intermediá-

Cultivar/Clone
Infecção por

PVY1 Duncan2/ (5%) 'SKCA3/

ACHAT  70 a  MS

BINTJE  51 ab  S
CERRITO ALEGRE  49   b  S

MONALISA  45   bc  S

SANTO AMOR  32     cd  RI

ASTRID  24       de  RI

MACACA  24       de  RI

2 AC 917-7-80  24       de  RI

BARAKA  22       de  RI

CATUCHA  22       de  RI

TRAPEIRA  21       de  RI

BARONESA  18       de  RI

MONTE BONITO  14       def  RI
CRISTAL  6         ef  R

2 CRI 1149-1-79  6           f  R

Tabela 1. Índices de infecção de genótipos de batata pelo vírus Y (Potato virus Y - PVY),
após dois plantios consecutivos de primavera, na presença de infectores, em Pelotas, Embrapa
Clima Temperado, 1998.

1/ Índice com médias de infecção de quatro parcelas, com dados transformados em arco seno
da raiz quadrada de X/100. Detecção efetuada por DAS-ELISA, em cinco amostras por
parcela, coletadas no final do ciclo de cultivo.
2/ Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo
teste de Duncan.
3/ Análise de agrupamento das cultivares e clones de batata para resistência à infecção pelo
PVY, conforme o método de Scott & Knott (1974). MS = Muito suscetível; S = Suscetível;
RI = Resistente intermediário; R = Resistente.

 J. Daniels.
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rios; Bintje, Cerrito Alegre e Monalisa,
suscetíveis; e Achat, muito suscetível
(Tabela 1). Os dados obtidos não con-
cordam com as observações realizadas
para a cultivar Achat por Reifschneider
et al. (1989), que classificaram-na como
resistente ao ‘Mosaico’. A discrepância
poderia ser explicada por uma maior
tolerância da cultivar à infecção, o que
tornaria os sintomas menos evidentes e
passíveis de serem ignorados em obser-
vações visuais. Em relação às cultiva-
res holandesas Bintje, Monalisa e
Baraka, classificadas no país de origem,
para resistência ao PVYN, com índices
de 5 ½, 8 ½ e 8 em uma tabela que varia
de 9 (para resistente) a 2 (para muito
suscetível) (Catálogo, 1997), as duas
primeiras comportaram-se, neste estu-
do, como resistentes intermediárias e a
última como suscetível. O clone 2CRI-
1149-1-79 revelou-se isento de infecção
pelo PVY e foi classificado como resis-
tente, porém pode apresentar imunida-
de, hipótese que deverá ser testada bre-
vemente.

O objetivo deste trabalho foi deter-
minar a resistência relativa de genótipos
de batata ao PVY sob as condições na-
turais da Região Sul do RS, e não sim-
plesmente selecionar os que apresentas-
sem algum grau de resistência. Embora
tenha-se utilizado de um pequeno nú-
mero de cultivares e clones, a
metodologia, embora demorada e traba-
lhosa, revelou-se eficaz para o objetivo
proposto e deverá ser utilizada, também,
para acessar a resistência de genótipos
de batata ao vírus do enrolamento da
folha da batata.
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