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A produtividade e longevidade do maracujazeiro-azedo têm sido drasticamente reduzidas devido 

à ocorrência de diferentes doenças, como a bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. 

passiflorae). Com o objetivo de avaliar a reação de genótipos de maracujazeiro-azedo à 

bacteriose causada por Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae  e selecionar plantas resistentes, 

foi conduzido um experimento em casa de vegetação, na Estação Experimental de Biologia da 

Universidade de Brasília. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições, 

em arranjo de parcela subdividida, sendo as parcelas formadas por 6 épocas de avaliação e as 

subparcelas formadas por 12 genótipos, totalizando 72 tratamentos. Cada unidade experimental 

consistiu de 6 plantas. A inoculação da suspensão bacteriana nas folhas das plantas foi realizada 

por meio do método da agulha, utilizando-se um isolado proveniente de Rio Claro/SP, na 

concentração 1 x 10
6
 UFC/mL. A incidência e a severidade da bacteriose foram avaliadas 

semanalmente após o surgimento dos primeiros sintomas, por meio de uma escala diagramática 

com notas variando de 0 a 5. Com base nessa escala, as progênies foram classificadas como 

resistentes, medianamente resistentes, medianamente suscetíveis, suscetíveis e altamente 

suscetíveis. A menor severidade foi observada na progênie MAR20#2005, na época de avaliação 

1 (0,95). Após 6 avaliações, MAR20#24 foi a progênie que demonstrou menor severidade da 

doença (4,88). De um modo geral, 20#2005 apresentou a menor severidade média (3,78) entre as 

progênies estudadas, seguida por Gigante Amarelo (3,84) e Rosa Intenso 1 (3,87). A progênie 

MAR20#34 apresentou a menor incidência da doença na época 1 (94,1%) e menor incidência 

média, com 98,5% das plantas apresentando lesões. As progênies FB200 e MAR20#39 

mostraram-se altamente suscetíveis e as progênies Rosa Intenso 1, Rosa Intenso 2, BL1CX13, 

MAR20#41, 20#2005, Rubi Gigante 2, MAR20#24, AR2, EC-3-0 e Gigante Amarelo 

mostraram-se suscetíveis, na fase de mudas, sob casa de vegetação. Nenhuma progênie mostrou 

resistência à bacteriose na sexta época de avaliação. 
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