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RESUMO

A cultura de pimenta-do-reino (piper nigrum L.)
variedade Cingapura, foi primeiramente
introduzida na região Amazônica em 1933, sendo
rapidamente difundida pela propagação
vegetativa, e constitui hoje uma das
culturas mais importantes da região do ponto
ile vista socio-econõmico.

Por volta de I960, surgiu uma doença,"podridão
das raízes e do pe", causada por fungo
Fusarium solani f. piperi, e essa cultura
esta sendo seriamente ameaçada.

Em 1978, foi iniciado um trabalho em
colaboração com o Centro de Pesquisa
Agropecuária do Trópico Omido (CPATU), EMBRAPA,
e o Instituto Experimental Agrícola Tropical
da Amazônia (INATAM), JICA, visando a obtenção
de mutantes resistentes ã fusariose através de
irradiação gama.

As estacas da variedade Cingapura foram
irradiadas com diversas doses (de 3,0 a 7,0
kR) da radiação gama da fonte de 60Co do
Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(CENA), Universidade de São Paulo, e
plantadas no campo experimental do INATAM, em
Tome-Açu, Pari.

Apôs duas podas sucessivas sobre as plantas
vMj (originárias de gemas Irradiadas)
sobreviventes, centenas de estacas VM3 foram
plantadas separadamente em vasos, e Inoculadas
por meio artificial com F. solani f. piperl.
As piintuias VM3 sobreviventes foram
transplantadas num campo experimental
altamente Infestado com este patôgeno. Apôs
observação durante dois anos no campo
infestado, somente tris plantas VM3 continuam

'Pesquisadores - CENA/USP, Caixa Postal 96,
13.400-Piracicaba, SP., Brasil

2CPATU/EMBRAPA, Caixa Posta! 48, 66.000-Beiém,
PA, Brasil
Mnst. Exp. Agrícola Tropical da Amazônia, JICA:
Caixa Postal 421, 66.000-Beiém, PA, Brasil.

«Bolsistas - CNPq

em desenvolvimento, mostrando uma destacada
tolerância ã fusariose. Será iniciado, em
1985, o primeiro ensaio preliminar para
caracterização dessas plantas, apôs
multiplicação via assexuada.

INTRODUÇÃO

A cultura de pimenta-do-reino (Piper negrum L.)
foi primeiramente introduzida na região
amazônica em 1933 ( 1 ) , através de um pequeno
número de estacas de uma cultivar adquiridas
em Cingapura por imigrantes japoneses, e hoje
constitui uma das culturas mais importantes do
ponto de vista sõcio-econômico desta região,
que é responsável por cerca de 90S da
produção total (40.500 t ) de grãos de
pimenta-do-reino no Brasil (2) em 1982.

Por volta de 1960, entretanto, surgiu uma
doença "podridão das raTzes e do pe", causada
por fungo Fusarium solani f . pi perls, e a
cultura de pimenta-do-reino esta sendo
seriamente ameaçada.

Devido a dificuldade de introdução de
germopiasmas do centro de origem de
pimenta-do-reino e devido a presença de pouca
variabi 1 idade genética em uma única
cult ivar , denominada Cingapura, através de
propagação vegetativa sucessiva por longo
tempo, iniciou-se em 1977, um trabalho em
colaboração com o CPATU (Centro de Pesquisa
Agropecuária do Trópico Omido, EMBRAPA, em
Belém, Pará), o INATAM ( Inst i tuto
Experimentai Agrícola Tropical da Amazônia,
JAICA, em Tome-Açu, Pará) e o CENA (Centro de
Energia Nuclear na Agricultura, USP,
Piracicaba, SP.) , visando a ampliação de
var1ab111dade genética e a seleção de
genõtipos resistentes i fusariose, através de
Irradiação gama.

MATERIAL E MÉTODOS

Em 1977, as estacas da cultivar "Cingapura",
com 2 - 3 gemas foram preliminarmente
irradiadas com 3.0 a 7.0 Kr de ra1os-gama,
oriundos de 60co do CENA, com uma taxa de
dose de cerca de .12 kR por minuto.
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O material irradiado foi plantado 4 dias apôs
a irradiação, em canteiros assombreados do
MATAM. A sobrevivência das estacas
irradiadas foi medida 90 e 218 dias apôs o
plantio, a fim de determinar as doses adequadas
para os experimentos.

Apôs a determinaçio de doses a serem
utilizadas, foi realizada novamente a
irradiaçío, para as estacas preparadas de
pimenteiras com 2 a 3 anos de dade, após a
qual o material foi plantado v dividualmente,
em sacos de plástico, em cante ros
assombreados do INATAM.

Todo o material irradiado em 1977 e 1978 foi
transplantado posteriormente ao campo
experimental do INATAM, em solo recem-
desmatado.

Apôs o transplante ao campo, todas as plantas
vMi foram podadas, a fim de se obter maior
setor mutado em ramos vN2, originários de gemas
das plantas vMj.

Foram preparadas as estacas com 2 - 3 gemas a
partir de ramos vM2. a fim de se realizar a
primeira inocuiação artificial com o
patõgeno Fusarium, preparado em suspensão
(5 x 10* esporos/ml), através de inoculação no
solo, após enraizamento das estacas em baldes
de plástico.

Todas as estacas sobreviventes vM2 foram
transplantadas ao campo altamente infestado
com o patõgeno, a fim de se submeter ã
inoculação natural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

0 resultado do experimento preliminar em 1977
para determinação de doses de raios-gama a
serem utilizadas, é mostrado na Tabela 1. A
partir de dados obtidos, 218 dias apôs plantio
(222 dias após a irradiação) considerando-se
conjuntamente a observação morfolõgica e de
desenvolvimento das estacas Irradiadas,
concluiu-se que as doses indicadas seriam em
torno de 2,5 kR que poderá dar cerca de 70S de
sobrevivência.

Em 1978, foi realizada a irradiação de estacas

TABELA 1 - SOBREVIVÊNCIA DE ESTACAS
IRRADIADAS DE PIMENTA-00-REINO;
CULTIVAR CINGAPURA, PLANTADAS EM
TOME-AÇU (1977).

DOSE
(kR)

NO DE ESTA
CAS IRRA"

DIADAS"

NO DE ESTA
CAS SOBRE"
VIVENTEr
(90 01AS

AP0S PLAN
TIO)

NO DE ESTA
CAS SOBRr
VIVENTEr
(218 DIAS
APUS PLAN

TIO) ~

76
60
60
64
56
64

69 (100,0)

53 ( 98,7)

57 (106,2)

36 ( 62,9)

15 ( 31,9)

5 ( 8,7)

63 (100,0)

32 ( 64,3)

26 ( 52,3)

22 ( 41,5)

16 ( 34,5)

5 ( 9,4)

oriundas de plantas matrizes com 2 e 3 anos
de idade, com 2.0 e 2.5 kR de raios-gama. Os
resultados são mostrados na Tabela 2. Devido
a limitações de recursos necessários para o
desmatamento, somente 200 mudas de vMi, de um
total de 428 estacas vMi, foram
transplantadas, 126 dias apôs a irradiação. O
número total de plantas vMj sobreviventes no
campo recém-desmatado foi reduzido para 160,
cerca de um ano apôs a irradiação.

TWELA 2 - HOMERO DE ESTACAS IRRAOIADAS. TRANSPLANTADAS E SOBREVIVENTES
M CAMPO RECEM-DESNATADD (1978/79).

IDADE
(MS
MATRI
ZES~

DOSE DE
MIOS
•GAMA
(kR)

N« DE ESTACAS
IRRADIADAS
E PLANTADAS
EM CANTEI

ROS "

K? DE MUDAS
TRANSPLANTA
DAS NO CAK»
(126 DIAS

APÔS IRRADIA
Ç») "

NÇ DE PLANTAS
SOMEVIVENTES

NO CMPO
(372 DIAS

APÔS IRRAOIA
Ç«O)

SOSRF
»IVf»
CIA
(J)

2

3

2.0
2.5

2.0
2.5

244
103

46
35

70
70

30
30

64
59

15
22

91.4
84,3

50,0

73,3

De todas as plantas vM] com desenvolvimento
normal no campo, originárias de estacas
irradiadas em 1977 com diversas doses de
raios-gama, foram preparadas, após a primeira
poda, 500 mudas vM2- Devido a erros na
condução do trabalho, todas as mudas foram
misturadas, constituindo uma população vN2 de
descendência de estacas vMi..

A primeira inoculação ar t i f ic ia l no solo foi
realizada com 5 x 10* propãgulos (micro +
micro-conTdios)/m1, distribuindo-se 10 ml por
vaso de 2 l i t ros , sem ferimento. 0 inóculo
foi produzido em BDA, apôs 1 5 - 2 0 dias de
inoculação. Os sintomas começaram aparecer 30
dias apôs a inoculação. De total de 500 mudas
vM2 inocuiadas, 43 mostraram ausência ou
poucos sintomas 3 meses após a inoculação.
Todas essas plantas foram transplantadas para
campo altamente infestado Com o patõgeno.
Durante 3 meses de observação, quase 50% (22
plantas vM2) morreram, principalmente devido a
at que de Fusarium. Entrentanto, 2 anos e meio
apôs o transplante, ainda encontram-se 3
plantas vM2, sem sintomas e com
desenvolvimento normal (Tabela 3 ) .

TABELA 3 - NUMERO DE MUDAS vM, INOCULADAS, E SOBREVIVENTES EM
VASOS E NO CAMPO INFESTADO APÔS TRANSPLANTE.

NO TOTAL DE
MUDAS vM?
INOCULADAS
EM VASOS
(NOV/81)

N9 DE MUDAS
vM2 S06REVI
VENTES EH~

VASOS
(FEV/82)

NO DE PLANTAS
vM2 SOBREVI
VENTES ar

CAMPO INFES
TADO APÔS

TRANSPLANTE
(MAI/82)

NO DE PLAN
TAS vM2~

SOBREVIVEN
TES NO CAR
PO (JUL/84)

500 43 22

Está sendo planejada a inoculação de mudas VM3
das plantas matrizes vMi originárias das
estacas irradiadas em 1978.

RESEARCH WORK TO OBTAIN PEPPER
L.) MUTANTS RESISTANT TO Fusariun

SUMMARY

(Piper negr
unTUllEASE.

rum

Black pepper (Piper negrum L.) variety
Singapore, was first Introduced 1n the Amazon
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Region in 1933, and spread rapidly through
vegetative propagation, and has become one of
the most important socio-economic crops of the
region.

In the 60's a disease "root and stem rot",
caused by a fungus, Fusarium solani f . pip»ri
infected the plants and became a serious risk
to the crop.

Collaborative work with Centro de Pesquisa
Agropecuária do Trópico Chido (CPATU),
EMBRAPA, and Instituto Experimental Agrícola
Tropical da Amazônia (INATAM), JICA, was
initiated in 1978 aiming at obtaining mutants
resistant to Fusarium disease using gamma
radiation.

Cuttings of Singapore var. were irradiated at
d i f f e r s doses (from 3.0-7.0 kR) of gamma
radiation in the ^Co source of CENA/USP and
planted in the experimental f ie ld of INATAM
in Tomí-Açu, Pará. After two successive
prunings of surviving M] plants (from the
irradiated cuttings), hundreds of VN3

cuttings were planted separately in pots and
ar t i f i c ia l l y inoculated with F. solani f .
piperi. The surviving VM3 piantlets were
transplanted to an experimental f ie ld highly
infested with this pathogen.

After two years in the infested f i e l d , only
three VM3 plants continue to grow, showing a
marked tolerance to fusarium. A
preliminary assay for characterization of
these plants after asexual multiplication wi l l
be made in 1985.
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