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Bactérias Gram +, 
sem parede celular

RNA circular, sem 
cápsula proteica
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Agrios, 2005

Rot= podridão
Wilt= murcha
Spot= mancha ou pontos
Blight= ferrugem, mofo
Canker=necrose











Definições
Variante

Biótipo

Natureza

Strain
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Mecanismos de 
resistência

INDUZIDA

ESCAPE

TOLERÂNCIA

IMUNIDADE

HIPERSENSIBILIDADE

SINGH, 1986



Induzida – (ocupando a área antes do ataque)

• Girasol
• Uromyces phaseoli protege de Puccinia helianthi

• Feijão
• P. helianthi protege de U. phaseoli

• É chamada também de proteção cruzada. Termo criado por Yarwood
em 1956.



Escape

• É a exposição baixa ou nula da planta ao patógeno.
• Ex. Trigo precoce pode escapar das ferrugens, que se desenvolvem

tardiamente.

• Características morfológicas ou fisiológicas também permitem o
escape.
• Ex. Em cevada a flor fechada não permite ser infetada por Chlamydospores.

• A isto também se chama de resistência de campo



Tolerância

• Uma planta é atacada no mesmo grau que outra, no entanto seu
produto comercial não é afetado nem em quantidade nem qualidade
(Robinson, 1969)

• Estas plantas são susceptíveis à infecção, mas há tolerância, resistindo
o impacto da doença.

• O mecanismo é desconhecido.

• Ex. Em batata inglesa a planta esta muito infetada com PVY, no
entanto produz 1kg/planta (dentro do esperado).



Tolerância (Niks e Lindhout, 1998)

Tolerância

Muito ataque 
e poucos 

danos

Sensibilidade

Pouco ataque 
e muitos 

danos



Imunidade

• Equivale a 100% livre da  infecção, apesar da situação favorável.

• Ex. Vigna unguiculata infetada com Uromyces phaseoli var. vignae

Observou-se sinais de incompatibilidade por ter aparecido 
depósitos de callosa na parede celular por onde entrou o 
haustório.



Hipersensibilidade

• Extremo grau de susceptibilidade que produz a morte rápida das
células vizinhas no local da infecção. Isolando ao patógeno e
impedindo seu crescimento.

• Ex. Em Tabaco (Nicotiana tabacum) contra o TMV, produz elevada
resistência.

O gene da hipersensibilidade ao TMV é dominante e foi trazido de N.
glutinosa

As fitoalexinas seriam as responsáveis da autointoxicação (Deverall,
1976)



Exercício
Cultivar Concentração de vírus 

(%)
Amarelamento e nanismo 

(0 a 9) 0=sem sintomas, 9=sintomas 

intensos

Produção quando 
inoculada  (%)

Produção sem 
inocular (%)

A 100 8 80 90

B 50 0 100 100

C 50 3 40 90

D 0 0 100 100

E 100 5 20 100

1. Qual cultivar é mais resistente?
2. Qual cultivar é mais suscetível?
3. Qual é mais tolerante?
4. Qual é mais sensitivo?
5. Qual é hipersensível?
6. Qual está utilizando o escape?
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Mecanismos 
de defesa

Estruturais Bioquímicos



ESTRUTURAL

Estruturas naturais

• Cera e cutícula

• Epiderme

• Aberturas naturais

• Coifa e mucilagem

• Casca das sementes

• Barreiras internas

Estruturas formadas

• Camadas de felogénio

• Camadas de abscisão

• Tiloses VER

• Gomas

• Silício

• Inchaço da parede celular

• Encapsulação da hifa

• Reação citoplasmática

• Reação hipersensitiva



Ceras

Popovkin et al. (2016)



Epiderme

Popovkin et al. (2016)

Abe et al. (2003)



Tricomas

Jones e Bartlet (1998)



Estomatos

Jones e Bartlet (1998)



Outras aberturas

Jones e Bartlet (1998)



Tilose é o 
crescimento de 
células 
parenquimáticas 
para o interior do 
lume de vasos 
através das 
pontoações, 
ocorrendo em 
elementos que 
sofreram cavitação 
(Cutter 1971).



BIOQUÍMICOS

Antes do ataque

• Inibidores liberados da planta

• Inibidores da célula

• Falta de nutrientes para o patógeno

• Antígenos

Induzidas pelo ataque

• Compostos fenólicos

• Fitoalexinas VER



VOLTAR
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Tipos de

Resistência

Modo de 
Herança

Efeito do gene

Estagio de 
crescimento

Epidemiológica

Citoplasmática

Mecanismos de 
defesa



1.Modo de herança

• Monogénica. Ex.Tomate
• I = resistência à raça 1 de Fusarium oxysporum f.sp.

Lycopersici
• Ph1 = resistência à raça 1 de Phytophthora infestans

• Oligogênica. Ex. Tomate
• Resistência à murcha bacteriana Ralstonia (syn. 

Pseudomonas) solanacearum
• Resistência a tospovirus (vírus do grupo do vira-cabeça do 

tomateiro-TSWV) em ‘Rey de Los Tempranos’ e derivados 

• Poligênica (parcial, de campo, geral, tolerância, etc.) 
Ex. Tomate
• Resistência à murcha bacteriana Ralstonia (syn. 

Pseudomonas) solanacearum



Melhoramento genético

Monogenic

inheritance



Oligogenic

inheritance



Polygenic

inheritance



2. Efeito do gene

• Menor (Minor genes)

• Utilizado para os efeitos de genes poligênicos

• Nem todos os poligenes são menores em efeito

• Maior (Major genes)

• Com frequência utilizado para oligogenes

• Nem todo oligogen é de efeito maior



3. Estagio de crescimento

• Resistencia de plântula

• Resistencia do trigo a Puccinia recondita f.sp. 
recondita

• Resistencia de planta adulta (pós-seedling)

• A cultivar é susceptível  em seedling, mas depois 
ganha resistência à doença.

• Detectá-la é difícil quando se tem resistência de 
plântula.

• Ex. Resistência a ferrugem da folha: Lr12, Lr13



4.Epidemiológico

• Vertical
• Uma variedade é mais resistente a algumas raças que a 

outras.

• Ajuda a distinguir raças do patógeno (interação diferencial)

• Ex. Em batata, o gene R1 dá resistência à P. infestans raça 1

• Horizontal
• Quando a resistência é abrangente para todas as raças de 

patógenos

• Não há interação diferencial

• Ex. Resistencia de batata ‘Capella’ e ‘Katadin’ a P. infestans

Van der Plank (1963)



5. Resistência citoplásmática

• O citoplasma  e as organelas influenciam a herança

-Ex 1. Capsicum annuum x C. pendulum, onde cada um reagia de forma diferente 
ao PMV. (Nagaich et al, 1968)

O fenótipo da F1 dependia que quem era o parental feminino.

-Ex 2. Em milho, citoplasmas que davam machoesterilidade T ou P  eram 
susceptíveis a Drechselera maydis.

Citoplasma S ou C (estável), eram resistentes

Citoplasma T provocou a epidemia por Bipolaris maydis
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•Estudos da herança da virulência do
patógeno começaram em 1934 por
Nicolaisen (Ustilago)

•Ele conclui que a herança segue o padrão
mendeliano



Teoria de flor (1956)

“Para cada gene de resistência na
planta haverá um gene no patógeno
que determinara se o patógeno será
capaz de danificar a planta”



PLANTA

PATÓGENO



Teoria de Flor

Genes de 
Virulência ou
avirulência no 
patógeno

R (resistente, 
dominante)

r (susceptivel, 
recessivo)

A dominante AR (-) Ar (+)

a recessivo aR (+) ar (+)



Teoria de Flor com 2 genes

Resistência R or susceptivel r

(na planta)

R1R2 R1r2 r1R2 r1r2

A1A2 - - - +

A1a2 - - + +

a1A2 - + - +

a1a2 + + + +Virulência a

Avirulência A

(no patógeno)
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• Vanderplank (1968) disse que a virulência seria oligogênica e a
agressividade poligênica.

• Vanderplank (1975) percebe que a virulência e avirulência do
patógeno tem sua contraparte na susceptibilidade e resistência
vertical do hospedeiro.

• Também a agressividade e a não agressividade tem sua contraparte
na susceptibilidade e resistência horizontal.



•Person e Sidhu (1971)
•Virulencia/avirulencia tem controle mendeliano
•Os genes que davam reação susceptível eram
usualmente recessivos.
•Ligação de genes de virulência é raro e não há 
alelismo.

•Singh (1983) cruza no meio de Sachs dois isolados 
exclusivos de cevada e trigo de Drechslera sativa
•Resultado: 1:1:1:1 (trigo, cevada, ambos, nenhum)
Av1Av2, Av1av2, av1Av2 e av1av2



Sumário

•Teoria de Flor
•Histórico da genética da resistência
•Fontes de resistência
•Métodos do melhoramento genético – poucos 
genes
•Métodos de melhoramento genético –muitos 
genes



Primary Gene Pool

Other breeding programs

Landraces

Germplasm collections (GRIN)

Wild Relatives

Tomato:  Lycopersicon genus

Wheat: Agropyron genus 

Aegilops tauschii, Triticum monococum

Mutant Transformations: powdery mildew in Barley
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Breeding for Specific Resistance

Individual Major Genes

Multilines

Pyramiding



Genes maiores

 Breed cultivars with major genes that 

control the prevalent pest races

 Select progeny from a segregating 

population or …

 Transfer major genes from other sources

 Example:  Black Shank Tobacco Varieties

 Advantages and Disadvantages



Multilinhas

 Develop many individual lines each with 

individual major resistance genes and then …

 Mix the seed of these lines together to get …

 Protection against a broad spectrum of races

 Example: wheat cultivar Miramer 63

 Advantages and Disadvantages



Piramidação

 Colocar varios genes maiores numa

linhagem

 Advantages and Disadvantages

 Example:  Leaf Rust in Wheat





QTL and Resistance

 Quantitative Trait Loci

 Identify QTL that control variation in 

resistance observed in genotypes

 Use markers to screen genotypes (throw out 

the susceptibles)

 Applications in Marker Assisted Selection 

(MAS)



QTL and Resistance

Wheat 

chromosome 1A

Leaf rust gene 

‘Lr10’
Source:  

J.C. Nelson et al. 

1997 Crop 

Science 37:1928-

1935



QTL for Fusarium Head Blight Resistance in Wheat

Bai, Kolb, Shaner, and Domier. Phytopathology 89:343-348.

Ning 7840/Clark population

11 AFLP markers associated with resistance

1 marker explained 53% of the variation

Sumai 3/Stoa population  -- used RFLP markers

5 genomic regions were associated with 
resistance (3 from Sumai 3, 2 from Stoa)

Waldron, Moreno-Sevilla, Anderson, Stack, Frohberg. Crop Sci 39:805-811.
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 3 F2:3 populations, 40 families, 3 reps, 

13 individual observations per rep

 Separated variance into two parts 

Among families

Within families

 Narrow sense heritabilities were 

estimated



 G

2



 W

2




 WG

2




 WE

2

Example of Quantitative Genetics





Source df MS EMS

Blocks 2

Among Families 39 5393.49

Error 78

Within Families 1440 965.72

TOTAL 1559
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ANOVA
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 835.70 Estimate from line 2555
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Example from Population 2



Pop 1 Pop 2 Pop 3

73.77 64.69 118.17

89.43 195.35 0.00

0.12 0.06 0.12

0.64 0.08 0.69

12.14 8.88 15.89



 A

2



 D

2

2

Fh



G

NSh2

Genetic Parameters and h2 of FHB Severity
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