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Os trabalhos visam a avaliar a resistncia de germoplasmas de pimenta-do-reino e espcies afins disponíveis no Centro de
Pesquisa Agropecuria do Tr6pico Úmido - CPATU, em condiç5es de te
lado. As infecç6es nos materiais genticos suscetíveis resultam de
inoculaç6es com os fungos Fusarium solani f. sp. piperis e Phytophthora palinivora, agentes das principais doenças da cultura na
Região AmazEnica.
As mudas são preparadas em saquinhos plsticos com
solo
esterilizados, a partir de estacas dos germoplasmas do Banco Ativo
de Germoplasma de pimenta-do-reino e espcies afins, mantido no
CPATU, em Be1m, Parã.
O mtodo de inoculação consiste em se fazer trâs ferimen
tos pequenos, com alfinete, em entren6s de maturação mdia.
Para
in6culo de Fusarium solani utiliza-se suspensão de
macroconídios
com 40.000 a 50.000 esporos por mililitro. No caso de Phytophthora
0,6 mm
palmivora aplicam-se discos de cultura em agar-cenoura com
de diâmetro. Cada fungo
inoculado em mudes diferentes, perfazendo
um total de dez plantas de um gcrmoplasma por pat6geno.
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PA/lOS - CPATU - ago./83 Os resultados de vgrios ensaios demonstraram que os gentio
plasmas apresentam id&nticas reaç6es a P. palmivora, ou seja, as
cultivares Bragantina BR-Ol, Guajarina BR-02, Cingapura, Trang, Ba
lankotta, Kailuvaili, Kudaravalli, Pimenta-da-Terra, Djambi, Belan
tung, Kalluvalli Jones, Esírito Santo e os clones 5-1, G-1 e SF-1,
tm apresentado suscetibilidade. Ao fungo E. solani f. sp. piperis
as cultivares Bragantina BR-01, Guajarina BR-02 e Kudaravalli
tam
demonstrado menor suscetibilidade. A Piper colubrinum vem
apresen
tando resistncia elevada a ambos os fungos, em todos os ensaios.
No período de agosto a outubro de 1982 foram introduzidas
da India mais seis cultivares: Uthirankotta, Kuthiravalli, Kottana
dan, Rarimunda, Trichur-1, Trichur-2, e a esp&cie Piper attenuaturn
que possui estreita relaço com a pimenta-do-reino. Logo que se dis
ponha de quantidade suficiente de mudas, deverão ser realizados en
saios de inoculação em plantas desses germoplasmas com os citados
pat6genos.
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