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O maracujá-doce (Passiflora alata Curtis) é nativo no Brasil, sendo cultivado para fins comerciais 

devido a sua valorização no mercado in natura. Entretanto, os cultivos comerciais enfrentam a 

ocorrência da bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae). Este trabalho teve como 

objetivo verificar a agressividade de cinco isolados divergentes de X. axonopodis pv. passiflorae 

em uma progênie de P. alata. Foi estabelecido um experimento com cinco tratamentos e uma 

testemunha, em quatro blocos casualizados e cinco plantas por parcela. Os tratamentos 

correspondiam aos isolados M-129, AP302, Br6-d, PA8-2 e LM6a, selecionados a partir da 

coleção de isolados de X. axonopodis pv. passiflorae do Laboratório de Genética Molecular de 

Plantas Cultivadas do Departamento de Genética da ESALQ (Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz"). Foram utilizadas plantas propagadas por estaquia, durante o mês de fevereiro, 

em estufa agrícola, irrigadas por gotejamento, em Piracicaba, SP. Após 12 dias da inoculação, as 

folhas e lesões foram avaliadas quanto a área total da folha, área foliar sadia, área total da lesão 

foliar, área de clorose foliar e área da necrose foliar. Não houve correlação significativa entre as 

características de lesão, clorose e necrose, com área foliar sadia, nem com o tamanho total da folha. 

Esse resultado indica que não é adequado utilizar porcentual da área atacada ou escalas 

diagramáticas para avaliação de severidade nas condições desse patossistema. A média da lesão 

total da folha foi de 1,4 cm2 para o isolado PA8-2, significativamente menor que dos demais 

isolados (estes variando entre 14,3 e 18,5 cm2). A área da clorose foi proporcionalmente menor 

que a área de lesão total, confirmando que somente o isolado PA8-2 foi divergente dos demais, 

sendo o menos agressivo entre os cinco estudados. Os demais isolados não apresentaram 

diferenças significativas entre si nas características de lesões estudadas. Os caracteres associados 

diretamente à severidade (clorose, necrose e lesão), apresentaram uma grande divergência em 

relação a magnitude de suas variâncias entre os isolados. Observou-se que o isolado PA8-2 

apresentou uma dispersão de agressividade restrita entre os genótipos, enquanto nos demais 

isolados a dispersão foi ampla, sobretudo no isolado Br6-d. Já que a diversidade de genótipos foi 

semelhante para todos os isolados, pode-se levantar a hipótese de menor interação 

isoladoXgenótipo para PA8-2, e uma ampla interação isoladoXgenótipo para os demais. Estes 

resultados confirmam qua há evidências de variabilidade genética em populações de P. alata 

quanto a agressividade entre os isolados de Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae. 

 

Palavras-chave: Passiflora alata; Xanthomonas; Melhoremento; Doença. 

 

Apoio Financeiro: Embrapa, CNPq e Fapesp. 


