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O gengibre é uma das especiarias mais importantes e amplamente utilizadas no mundo. O cultivo 

do gengibre no Brasil concentra-se nos estados do sul e sudeste do Brasil, em São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Espírito Santo. Grande parte da produção é destinada para exportação. A 

geração de renda e a manutenção da variabilidade genética do gengibre são feitas principalmente 

nos agroecossistemas de agricultura familiar e de pequenos agricultores. Atualmente, não se 

dispõe de variedades de gengibre melhoradas no Brasil, sendo que os plantios são realizados 

utilizando rizomas que provêm da própria produção local de variedades tradicionais. Nesse 

cenário, nem sempre os rizomas utilizados como sementes atendem os padrões de qualidade 

mínimos para o sucesso das lavouras, trazendo como consequência a diminuição da 

produtividade a cada safra e o surgimento de insetos-praga e doenças. Entre as doenças que 

afetam a produção de gengibre destaca-se o amarelo ou murcha de Fusarium, causado pelo 

Fusarium oxysporum f. sp. zingiberi, assumindo grande importância devido à ausência de 

métodos eficientes de controle. Baseado no exposto, este estudo visa selecionar genótipos 

candidatos de gengibre resistentes a Fusarium oxysporium sp. zingiberi, mediante seleção 

fenotípica em casa de vegetação. Os genótipos que fizeram parte deste estudo são provenientes 

do Banco de Germoplasma de gengibre da ESALQ. Para o desenvolvimento deste estudo 

primeiro se fez a limpeza in vitro de gengibre mediante cultura de tecidos em meio de cultura 

MS, na qual isolou-se gemas não contaminadas e com tamanho ótimo para serem propagadas. 

Após isto levou-se as mudas para casa de vegetação para passar por um processo de aclimatação.  

Após este período de aclimatação cada genótipo foi inoculado com isolados de Fusarium 

(isolados cultivados em meio BDA provenientes das plantas infectadas), para em seguida se 

realizar as avaliações fenotípicas quanto à reação destes a Fusarium. Para esta avaliação foram 

atribuídas notas de 0-4, onde 0 é quando não se observa sintomatologia, 1 é quando aparecem os 

primeiros sintomas  (murchas de folha na base do caule, ou coloração marrom na superfície da 

base do caule), 2 apresenta a sintomatologia bem desenvolvida, é característico a murcha parcial 

das plantas, 3 apresenta a murcha grave da planta, 4 apresenta a murcha completa (morte). 

Verificou-se a existência de 11 genótipos altamente susceptíveis, quatro genótipos susceptíveis, 

17 genótipos medianamente susceptíveis, três genótipos medianamente resistentes, e quatro 

genótipos resistentes. Estes resultados mostram a existência de genótipos no Banco de 

Germoplasma com resistência em níveis altos e medianos a Fusarium.  Essa informação pode 

será utilizada para a avaliação do potencial produtivo dos genótipos resistentes nas regiões 

produtoras de gengibre no Brasil, onde existem altos níveis de infestação com Fusarium. 
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