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RESUMO

A cultura da seringueira (Hcvea brasiliensis)
VCM se expandindo no Brasi l ; a ampliação de
íreas cultivadas cr ia condições favoráveis a
epidemias de Microcyclus u l e i , agente causai do
Ml-das- fo lhas, doença HiTfãnte da produção sob
condições favoráveis. 0 objetivo deste trabalho
é a obtenção de resistência ao patógeno através
da indução de mutação con radiação gana em
clones de boas características agronômicas e
ampla adaptação edafo-climãtica. Através deste
método de melhoramento é possTvel desenvolver
a característica desejada em material genético
favorável oo abreviar o tempo de melhoramento
em relação aos métodos convencionais.

0 passo in ic ia l em trabalhos deste tipo é a
determinação dasensitividade do material a ser
tratado com o agente mutagênico, a fim de se
determinar a dose de mutagênico mais adequada.
Ramos de 1 metro, com cerca de 20 gemas
maduras do clone RRIM 600, foram tratados cm
doses crescentes de radiação gama da fonte de
60co. Cerca de 100 gemas foram submetidas a
cada um das doses de 0 (testemunha), 1 , 2 , 3
e 4 kR e enxertadas em porta enxertos. Cerca
de 20 dias apôs a enxertia foram iniciadas as
avaliações com base no pagamento, brotação,
altura da brotação e anormalidades (em
diferentes fases do experimento). Os
resultados Indicaram que os parâmetros
avaliados diminuíram a medida que se aumentou a
dose de radiação (exceto anormalidades); doses
de 3 • 4 kR impediram o pegamento; brotação
ocorreu apenas nas doses de 0 e 1 kR, apesar de
ser bastante reduzida e apresentar lento
desenvolvimento nrste última.
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Posteriormente foi realizado novo experimento,
utilizando-se as doses de 0 ; 0 , 2 ; 0 ,4; 0 ,6 ;
0,8 e 1,0 kR. Observações demonstraram que os
parâmetros considerados para a avaliação foram
afetados e que as doses de 0,6 a 1,0 kR podem
ser util izadas para indução de mutação no clone
RRIM 600.

INTRODUÇÃO

A heveicultura vem se expandindo no Bras i l ,
estimulada pelos elevados preços da borracha
natural no mercado interno e incentivos
credit ícios. Isto tem levado a um acréscimo
na área plantada em diferentes regiões; estas
amplas áreas cultivadas podem cr iar condições
favoráveis para epidemias de diversas doenças.

0 mai-das-folhas da seringueira (Hevea s p . ) ,
causado por Microcyclus u l e i , constitui-se na
doença mais importante désTã cultura (CHEE ft
WASTIE, 1980), particularmente nas condições
brasileiras (BARRIGA, 1977). Existem
diversas alternativas de controle da doença
como a exclusão (quarentena), emprego de
fungi d d a s , desfolha uniforme genética ou
química, enxertia de copas resistentes^
cultivo em áreas "escapes", fer t i l ização
equilibrada e resistência genética (HOLLIDAY,
1970; CHEE, 1977; BERGAMIN FILHO, 1982).
Entretanto, a resistência genética ê o método
mais simples e eficiente para um efetivo
controle da doença (GONÇALVES, 1968; PINHEIRO ft
LIBONATI, 1979; CHEE, 1976; BARRIGA, 1977;
HASHIM et a]_H, 1978).

Considerando-se as características da cultura
de seringueira e do mai-das-folhas, é
interessante que se disponha de diferentes
fontes de resistência para se auxi l iar na
programação de estratégias adequadas de
controle através de resistência genética. í
também Interessante que se desenvolvam clones
resistentes adaptados a diferentes condições
edafo-dImiticas (KROGNER, 1977; BERGAMIN FILHO,
1982).

Neste contexto, a Indução de mutações para
resistência em materiais com boas
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características agronômicas pode ser altamente
vantajosa; este « todo de melhoramento
possibi l i ta o desenvolvimento de novas
características ou reduz o tcnpo de
incorporação de uma característica j ã existente
na natureza «a Material genético favorável
(BROERTJES a VAN HARTEN, 1978; M1CKE, 1981a.
1981b). Longo ciclo reprodutivo e dificuldades
em alcançar as flores e sementes das plantas
são alguns dos fatores que têm limitado o
emprego de resistência através dos métodos
convencionais (KROGNER, 1977).

Grande número de variedades melhoradas têm sido
obtidas através do emprego direto ou indireto
de mutações induzidas, incluindo resistência a
doenças e plantas propagadas vegetativãmente
(BROERTJES ft VAN HARTEN, 1978; MICKE, 1981b).
Em seringueira j á h í alguns trabalhos em
desenvolvimento visando o emprego de agentes
mutagênicos no melhoramento (RRIM, 1969, HUAT ft
SUBRAMANIAM, 1973; MARKOSE et a V H , 1974, 1977),
inclusive «utagênicos químicos como o ENS (RSIM,
1976).

A meta do presente projeto é a obtenção de
fontes de resistência a M. ulei em clones de
seringueira com boas características
agronômicas através de indução de mutação. 0
passo in ic ia l em projetos desta natureza é a
determinação da sensitividade do material
propagativo ao agente mutagênico. Neste caso,
o objetivo fo i determinar a radiossensitividade
de gemas maduras de seringueira a radiações
gama.

MATERIAL E-MÉTODOS

Segmentos de ramos de seringueira (Hevea
brasil iensis) do clone RRIM 600 coüTT^ m de
compnmenfõT contendo cerca de 10 gemas em
fase adequada de enxertia madura foram
coletados, parafinados em suas extremidades e
imediatamente trazidos para Piracicaba em
caixas apropriadas, protegidas contra o
dessecamento e danos mecânicos.

Estes materiais foram submetidos a radiação
gama proveniente da fonte de 60Co do CENA/USP-
CNEN; cerca de 100 ganas foram Irradiadas
(taxa de dose de 30 kR/h) com cada uma das
doses de 1 , 2 , 3 e 4 kR, além da testemunha
não irradiada (0 kR). Para a Irradiação, os
ramos foram agrupados em fe ixes, com 6 a 7
segmentos, afim de contornar os efeitos de
geometria.

Logo após a irradiação os materiais foram
encaminhados para o Posto de Produção de Mudas
de Pederneiras (CATI - Seer. Agric. S. Paulo)
e as gemas foram enxertadas em porta-enxertos
adequadamente desenvolvidos, tm f inais de
dezembro.

Vinte dias apôs a enxertia fo i realizada a
abertura do plástico e realizada a primeira
avaliação do pegamento; esta avaliação
consistiu em ver i f icar se a gema enxertada se
encontra viável e aparentemente apta para
produzir uma brotajao. Posteriormente, foram
realizadas avaliações semelhantes (Tabela 1 ) ;
aos 110 e 215 dias após a enxertia foram
realizadas avaliações referentes ã percentage»)

de gemas brotadas, comprimento da brotaçao V]
e anormalidades induzidas (Tabela 1 ) .

Em função dos resultados observados no
experimento anterior, foi instalado novo ensaio,
em princípio de maio, em Registro, Vale do
Ribeira, SP, utilizando-se doses mais baixas de
radiação gama: 0 (testemunha}, 0 ,2 ; 0 ,4 ; 0 ,6 ;
0,8 e 1,0 kR. De maneira análoga ã anterior,
foram irradiadas e enxertadas cerca de 100
gemas com cada dose de radiações e procedida a
avaliação em diferentes fases do desenvolvimento
das gemas (Tabela 2 ) .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do experimento i n i c i a l , onde as
gemas do clone RRIM 600 foram submetidas ãs
doses de 0 a 4 kR de radiação gama, estão
apresentados na Tabela 1 . As anormalidades
morfológicas verificadas na ramificação V]
foram: a) meristema apical paralisado e folhas
provenientes das gemas axilares de V] muito
desenvolvidas, com pecíolo mais grosso; b)
folhas com diferentes números de fol íolos ( 1 ,
2 ou 4 ) ; c) múltipla ramificação da haste V]
em diferentes alturas; d} fol íolos com
deformações e descoloraçoes.

Observou-se que doses de 2 kR ou maiores
inibiram completamente a brotaçao das gemas,
embora com 2 kR ainda ocorresse um pegamento
de cerca de 251 (Tabela 1 ) . Resultados
semelhantes, mas não tão drásticos, foram
observados por HUAT ft SUBRAMANIAN (1973)
util izando gemas dormentes verdes do clone
RRIM 600, expostos aos raios-X. Estes autores
descreveram formas aberrantes em Vi bastante
semelhantes ãs observadas no presente
experimento. Entretanto, segundo estes
autores, estas modificações morfolõgicas
tiveram efei to temporário e em gera l , não
persistiram durante o crescimento das
ramificações V).

Os resultados do segundo experimento estão
expostos na Tabela 2. Através destes dados
observa-se que, mesmo com 1 kR, tanto o
pegamento como a brotaçao estiveram bem acima
dos valores observados na Tabela 1 . Um dor
fatores que poderia afetar a radiossensitivade
das gemas maduras uti l izadas em ambos os
experimentos é & diferença em estado
f is io lógico, já que os materiais foram coletados
em meses diferentes. Outro fator que poderia
influenciar é o e fe i to do ambiente, j ã que o
segundo experimento foi instalado sob
condições de temperatura e umidade mais
elevadas.

A par t i r dos resultados obtidos embora não
tenha havido consistência entre os dois
experimentos, pode-se sugerir que sejam
util izadas doses de radiação gama entre 0,6
e 1,0 kR para irradiação de gemas maduras do
clone RRIM 600, para fins de melhoramento de
seringueira por indução de mutação.

CONCLUSÕES

(a) As doses mais.adequadas de radiação gama
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Tabala 1. Bfaito da radiação gaaa do 60Co (taxa da doaat 30 kR/h) aa gaaaa aadura* da saringuaira, ao
bv-a o pigaaanto, brotação a fraqoincia da anoraalidadas na raaifleação Vj aa difarantas pa-
lr>ár.< «pó* a anxartia afatuada aa 30 da daiaabro. Padarnairaa, 1984.
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para Indução de mutações de gemas de
clones RRIM 600 de seringueira ostão entre
0,6 e 1,0 kR.

(b) £ necessário Investigar se gemas maduras,
eu diferentes fases de desenvolvimento
fisiológico, podem apresentar diferentes
radiossensitividades.

material or shorten breeding time In relation
to conventional methods.

The f i r s t step has been to determine the
radiosensitivity of the material to be treated
with the mutagenic agent, to have the most
appropriate doses. One meter branches with
about 20 mature buds of the clone RRIM 600
were treated with Increasing doses of gamma
radiation from a 6°Co source. About 100 buds
were treated with 0 (control), 1 , 2 , 3 and 4
kR and grafted to stocks. Evaluation started
approximately 20 days after grafting, based on
"taking", height of sprouting and
abnormalities (at different stages of the
experiment). Results Indicated that the
parameters evaluated decreased with Increasing
radiation (except for abnormalities), 3 and 4
kR doses inhibited successful grafting,
sprouting occurred only at 0 and 1 kR, being

reduced and slow developing at 1 kR.

Another experiment was carried out afterwards
using 0, 0 .2 , 0.4, 0 .6 , 0.8 and 1.0 kR. I t was
noted that the parameters considered for
evaluation were affected and that 0.6 and 1.0
kR doses can be used to induce mutation in
clone RRIM 600.

ciu: ulei

SUMMARY

RUBBER TREE RESISTANCE TO Mic
THR0U6H INDUCED MUTATION.
RADIOSENSIVITY IN RUBBER.

Rubber tree (Hevea brasiiiensis) cultivation 1s
expanding In Brasil , ana tne increase of
cultivated areas creates conditions for
epidemics of Microcycius u l t i , the causal agent
of the SALB (South MwrTcinTeaf Bl ight) , a
disease limiting production under favorable
conditions. The objective of the present
work Is to obtain resistance to the pathogen,
using Induced mutation with gamna radiation 1n
clones with good agronomic characteristics and
high soil-climate adaptation. Using this
breeding method 1t may be possible to develop
the ft'sired characteristics In good genetic
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