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REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MELOEIRO AO OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS, 
MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RAÇAS E PROGRESSO DE DOENÇA 

 
 

RESUMO - O uso de resistência genética é considerado uma das melhores 
estratégias de manejo do oídio das cucurbitáceas (Podosphaera xanthii). Nesse 
sentido, a identificação de genótipos resistentes faz-se necessária a fim de fornecer 
aos programas de melhoramento novas fontes de variabilidade. Entretanto, 
ocorrência de raças do patógeno e a falta de padronização nos métodos de 
identificação têm dificultado a identificação acurada de raças do patógeno, como 
também a utilização de resistência genética contra o oídio das cucurbitáceas. A falta 
de métodos adequados tem dificultado a avaliação de incidência de oídio de modo 
quantitativo. O método Tripleto-Septeto visa à internacionalização da identificação de 
raças de oídio pelo uso de 21 linhagens diferenciadoras. O método “Area Under 
Disease Progress Stairs” (AUDPS) é um método essencialmente derivado do “Area 
Under Disease Progress Curve” (AUDPC), e ambos têm sido utilizados na avaliação 
de progressos de doença em outras espécies, ajudando na identificação de genes de 
efeito menor para resistência. O presente trabalho teve por objetivo identificar uma 
raça de P. xanthii em casa de vegetação, na UNESP-FCAV, bem como a reação de 
genótipos de meloeiro a essa raça, e identificar uma raça de oídio das cucurbitáceas 
em casa de vegetação, por meio do método Tripleto-Septeto, e estimar o progresso 
do oídio das cucurbitáceas em 21 linhagens diferenciadoras, via AUDPC e AUDPS. 
No primeiro experimento, foram avaliados 61 acessos de melão, duas cultivares 
comerciais de melão rendilhado, Louis e Fantasy, seis linhagens-elite de melão 
rendilhado e a cucurbitácea Benincasa hispida quanto às suas reações a uma 
população de oídio de ocorrência natural em casa de vegetação, em Jaboticabal-SP. 
Dos 61 acessos de germoplasma, sete são diferenciadoras de oídio: PI 414723, ‘PMR 
45’, ‘PMR 5’, ‘WMR 29’, ‘Edisto 47’, ‘Nantais Oblong’ e ‘Védrantais’. A terceira folha 
verdadeira de cada planta foi inoculada, sete dias após o transplantio, com 
fragmentos de micélio coletados em plantas suscetíveis. A severidade da doença foi 
avaliada aos 42 dias após a inoculação, baseando-se em escala diagramática. O 
segundo experimento abordando o método Tripleto-Septeto e progressos de doenças 
foi conduzido em uma casa de vegetação com uma população de oídio de ocorrência 
natural, em Salinas, Califórnia. A severidade de oídio foi avaliada nas 21 
diferenciadoras, aos 15, 22, 32 e 41 dias após a inoculação (DAI), com base em 
escala diagramática. A identificação da raça considerou somente a última avaliação, 
enquanto AUDPC e AUDPS, além de suas padronizações, consideraram as quatro 
avaliações. Foi identificada a raça 4 de P. xanthii em meloeiro, no estado de São 
Paulo, pela primeira vez. Os genótipos A19, A32, Solarking, PI 124111, PI 414723, 
A30, JAB-11, JAB-20, JAB-3, B. hispida, JAB-7, C384, C67, ‘Edisto 47’, ‘PMR 5’, JAB-
9 e JAB-18 foram resistentes à raça 4 de P. xanthii. A diferenciadora ‘Nantais Oblong’ 
é suscetível à raça 4 de P. xanthii. Foi identificada a raça anteriormente denominada 
S, agora designada como 127.127.126 pelo Tripleto-Septeto. AUDPS identificou 
maiores índices de doença que AUDPC, bem como seus resultados corroboraram 
aqueles obtidos pelo método convencional de identificação. AUDPS pode ser 
utilizada para avaliação de progresso de doença do oídio das cucurbitáceas. 
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REACTIONS OF MELON GENOTYPES TO CUCURBIT POWDERY MILDEW, RACE 
IDENTIFICATION AND DISEASE PROGRESS METHODS 

 
 

ABSTRACT - Genetic resistance is considered one of the most suitable strategies to 
control cucurbit powdery mildew (CPM) incited by (Podosphaera xanthii). Accordantly, 
the identification of resistant genotypes is necessary to provide to breeding programs 
new sources of variability. However, the occurrence of races, and the lack of 
standardization of methods of identification have been hampered the use of genetic 
resistance against cucurbit powdery mildew. The lack of suitable methods has made 
difficult the assessment of CPM in quantitative ways. The method Triplet-Septet aims 
the internationalization of CPM identifications by using a set of 21 differentials. The 
method Area Under Disease Progress Stairs (AUDPS) is essentially derived from Area 
Under Disease Progress Curve (AUDPC), and both have been used to evaluate 
disease progresses on other crops, helping to identify minor genes for resistance. This 
thesis aimed to identify a P. xanthii race in a greenhouse at the UNESP-FCAV, as well 
the reaction of melon genotypes to that race; to identify a new cucurbit race in 
greenhouse via Triplet-Septet method; and to estimate the CPM disease progress on 
21 race differentials, via AUDPC and AUDPS. The first experiment evaluated 61 
melon germplasm accessions, two net melon cultivars (‘Louis’ and ‘Fantasy’), six net 
melon elite-inbred lines, and the winter melon (Benincasa hispida) regarding their 
reactions to a CPM population, naturally occurring in a greenhouse, in Jaboticabal, 
SP. Seven of the 61 germplasm accessions are known as CPM race differentials: PI 
414723, ‘PMR 45’, ‘PMR 5’, ‘WMR 29’, ‘Edisto 47’, ‘Nantais Oblong’ and ‘Védrantais’. 
The third true leaf of each plant was inoculated with fragments of mycelia at seven-
days after transplanting and evaluated 42-days after inoculation, based on visual 
scale. The second experiment, about the Triplet-Septet method and progress disease, 
was carried out in a greenhouse naturally infected with a CPM population, in Salinas, 
CA. Severity of CPM was measured on 21 differentials at 15, 22, 32, and 41 days after 
inoculation (DAI), based on a visual scale. Race identification was based on the final 
evaluation, whereas AUDPC and AUDPS, and their standardizations were based on 
all four evaluations. Podosphaera xanthii race 4 was identified for the first time in São 
Paulo state, Brazil. Genotypes A19, A32, ‘Solarking’, PI 124111, A30, JAB-11, JAB-
20, JAB-3, winter melon, JAB-7, C384, C67, JAB-9, and JAB-18 were resistant to CPM 
race 4. The differential ‘Nantais Oblong’ is susceptible to race 4. Race S was identified 
based on the current race differentials, now designated as 127.127.126 by the Triplet-
Septet method. AUDPS identified higher levels of disease than AUDPC, and its results 
agreed with those obtained by conventional race identification methods (current and 
Triplet-Septet). AUDPS can be used to evaluate the disease progress of cucurbit 
powdery mildew. 
Keywords: AUDPC, AUDPS, Cucumis melo L., genetic resistance, physiological 
races, Podosphaera xanthii 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O melão (Cucumis melo) é uma fruta apreciada em todo o mundo, sendo 

amplamente consumida principalmente nos países da Europa, no Japão e nos 

Estados Unidos (SILVA; MARIGUELE; SILVA, 2003). Nos últimos anos, o cultivo do 

melão vem destacando-se no cenário agrícola brasileiro, devido à expansão das áreas 

cultivadas, aumento da produtividade e pela exportação de grande parte da produção, 

consolidando-se como o fruto mais exportado pelo Brasil (SEAGRI, 2016).  

Do ponto de vista socioeconômico, o cultivo do melão é capaz de gerar 

empregos e renda para as regiões produtoras, com maior ênfase para a região 

Nordeste do País, que é responsável por mais de 95% da produção nacional, tendo 

em vista que possui condições climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento, tais 

como temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar (SANTOS; 

CRISÓSTOMO; CARDOSO, 2004). 

O desenvolvimento das tecnologias de cultivo do melão vem favorecendo a 

expansão das áreas cultivadas, permitindo a obtenção de maiores índices de 

produtividade e até três ciclos por ano. Em contrapartida, a intensificação das áreas 

de produção tem contribuído para o aumento da ocorrência de pragas e doenças, que 

podem aumentar os custos de produção e reduzir a produtividade. Dentre estas, o 

oídio das cucurbitáceas é amplamente disseminado pelos cultivos no mundo inteiro. 

O oídio é uma das doenças mais severas que afetam a área foliar das 

cucurbitáceas em geral. De acordo com Reifschneider, Boiteux e Occhiena (1985), 

são conhecidos seis diferentes agentes causais. Os fungos Sphaerotheca fuliginea 

(Schlecht) Pollacci e Erysiphe cichoracearum DC. Ex Mérat, que atualmente foram 

reclassificados como Podosphaera xanthii e Golovinomyces cichoracearum, 

respectivamente, são os agentes causais de oídio de maior relevância (KUZUYA et 

al., 2006). O patógeno P. xanthii ocorre com maior frequência em regiões de clima 

tropical e subtropical, enquanto G. cichoracearum é observada em regiões de clima 

temperado (COHEN; BURGER; KATZIR, 2004; NARUZAWA et al., 2011). No Brasil, 
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até recentemente, só havia relatos de P. xanthii (REIS; BUSO, 2004; KUROZAWA; 

PAVAN; REZENDE, 2005); no entanto, Aguiar et al. (2012) detectaram P. xanthii e G. 

cichoracearum em cultivos protegidos no estado do Paraná. 

O desenvolvimento do fungo é caracterizado pela formação de micélio 

esbranquiçado, conídios e conidióforos em ambas as faces das folhas. Condições 

ambientais de baixa umidade relativa e temperaturas em torno de 20 a 25° C 

favorecem o desenvolvimento e a infecção desse patógeno em meloeiros, provocando 

redução da área fotossintética, pela perda prematura de parte das folhas, ocasionando 

redução na produção de fotoassimilados (VIANA et al., 2001). 

O controle do oídio é feito utilizando-se de fungicidas e cultivares resistentes. 

Contudo, tendo em vista o alto custo e os efeitos adversos do controle químico ao 

meio ambiente e à saúde, o uso de cultivares com resistência consolida-se como o 

método de controle mais eficaz (MCGRATH, 1996). 

A eficiência da resistência genética é comprometida pela ocorrência de raças 

dos agentes causais. Até o presente, são conhecidas 46 raças fisiológicas de P. 

xanthii que afetam o meloeiro (MCCREIGHT et al., 2012), sendo as raças 1 e 2 as 

mais disseminadas pelo mundo e as mais relatadas no Brasil. O primeiro relato da 

Raça 1 em cultivos brasileiros de melão foi descrito por Reifschneider; Boiteux e 

Occhiena (1985); a Raça 2 foi identificada no País, primeiramente em 2000, no estado 

de São Paulo (KOBORI et al., 2002), pouco tempo depois no Distrito Federal (REIS; 

BUSO, 2004), Petrolina (KOBORI et al., 2005) e Rio Grande do Norte (FAZZA, 2005). 

As aças 3 e 4 foram identificadas na região Nordeste do Brasil no ano de 2005 (REIS 

et al., 2005).  

São conhecidas mais de 30 fontes de resistência ao oídio, contudo, a maioria 

destas confere resistência a somente quatro das 46 raças de oídio identificadas até 

então (MCCREIGHT, 2006). A Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-FCAV) dispõe de 

coleção de trabalho de cucurbitáceas e tem desenvolvido linhagens de melão 

rendilhado com alta produtividade (VARGAS et al., 2010); entretanto, não se tem 

conhecimento sobre o padrão de reação desses genótipos à P. xanthii, tampouco 

sobre qual raça do patógeno ocorre naturalmente nas dependências da Instituição.  
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A identificação das raças fisiológicas de oídio é feita com base na resposta de 

genótipos à inoculação do patógeno. Atualmente, há grande controvérsia quanto à 

identificação de raças de oídio, pois são encontrados na literatura diferentes métodos 

e nomenclaturas, que geram informações por vezes impossíveis de serem 

associadas, por não terem sido obtidas de maneira similar. 

Tendo em vista a necessidade de padronização, um grupo de pesquisadores 

propôs um novo sistema classificatório para raças de oídio, denominado “Triplet-

Septet” (Triplo-Septeto), que se baseia na atribuição de um código obtido pela reação 

de 21 diferenciadoras divididas em três grupos de sete (LEBEDA et al., 2016). Os 

códigos podem variar de 00.00.00 (todas resistentes) a 127.127.127 (todas 

suscetíveis), e o método é matematicamente capaz de determinar até 2.097.152 

raças. 

Stadnik, Kobori e Bettiol (2001) ainda ressaltam que há a carência de métodos 

que mensurem satisfatoriamente o oídio em níveis quantitativos. Van der Plank (1963) 

propôs um método que permite a avaliação progressiva de doenças, denominado 

“Area Under Progress Disease Curve” (AUDPC). Porém, Simko e Piepho (2012), 

propuseram um método que melhor estima a primeira e última avaliações de 

severidade de doença em relação ao anterior, denominando-o “Area Under Disease 

Progress Stairs” (AUDPS). 

Com base no exposto, este trabalho teve por objetivo encontrar novas fontes 

de resistência em meloeiro ao oídio, identificar raças de P. xanthii e estimar progresso 

de doença por diferentes metodologias. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Aspectos econômicos da cultura do melão 

 

O cultivo do melão é realizado em vários países, sendo uma hortaliça muito 

apreciada em todos os continentes. Segundo as estimativas da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2016), a produção mundial de 

melões na safra de 2013 foi de 29.499.542 toneladas, produzidas em 1.186.503 

hectares, o que resulta em uma produtividade média de 24,86 t/ha. Os três maiores 

produtores mundiais de melão são: China (48,6%), Turquia (5,76%) e Irã (5,09%). 

Desses três, a China é responsável por 35,66% das áreas cultivadas com melão, 

obtendo produtividade média de 33,89 t/ha.  

O Brasil figura como o 11º maior produtor de melões, todavia é o maior dentre 

os países da América do Sul. Ainda em 2013, as 565.900 toneladas produzidas em 

22.021 ha de terras brasileiras representaram 42,55% da produção sul-americana. 

Nessa mesma região, a Venezuela possui maior área plantada com melões (22.737 

ha), porém sua produtividade menor que a brasileira resulta em menores valores 

brutos de produção, sendo o 2º maior produtor sul-americano (FAO, 2016). 

Estimativas da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 

Aquicultura (SEAGRI, 2016) apontaram o melão como a fruta de maior exportação da 

safra brasileira em 2013, responsável por 33,82% das vendas de frutas para o 

mercado externo. Já o levantamento realizado pela Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX, 2016) indica aumento de 16% nas exportações de melão na safra de 2015 

em comparação ao ano anterior (131.000 t), indicando que o mercado de exportação 

se encontra em expansão.  

Do ponto de vista socioeconômico, o cultivo do melão é capaz de gerar 

empregos e renda para as regiões produtoras, uma vez que requer mão de obra para 

diversas etapas do sistema de cultivo, principalmente na época da colheita, que é 

realizada manualmente. 

Acredita-se que o melão tenha chegado ao Brasil pela região sul, expandindo-

se em seguida para a região sudeste (COSTA et al., 2000). A partir da década de 80, 
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os cultivos de meloeiro expandiram-se para a região nordeste do País, estabelecendo-

se com rapidez em função das altas temperaturas e da baixa umidade da região, 

características edafoclimáticas favoráveis para a produção de melões.  

Estima-se que aproximadamente 95% da produção nacional de melões tenham 

origem na região nordeste brasileira. Os grandes centros de cultivo do meloeiro estão 

situados nos estados do Rio Grande do Norte (52,03%), Ceará (21,37%), Bahia 

(12,40%) e Piauí (4,85%), com destaque para as regiões do Vale do São Francisco, 

Vale do Açu - RN e do Jaguaribe – CE (IBGE, 2016). 

O estado de São Paulo é o maior produtor de melões do sudeste do país e 

também o maior consumidor dessa fruta, porém a produção do estado não atende à 

própria demanda, uma vez que as condições climáticas dessa região são 

desfavoráveis aos cultivos dessa hortaliça em campo aberto. Mediante essa limitação, 

os produtores paulistas têm optado pelo cultivo protegido, nesse caso, cultivando 

melões nobres, principalmente dos grupos comerciais Pele de Sapo e Cantaloupe, 

visto que estes possuem maior valor de mercado e viabilizam o maior investimento 

econômico necessário para esses sistemas (PURQUERIO; CECÍLIO FILHO; 

BARBOSA, 2003; RIZZO; BRAZ, 2004; VIDA et al., 2004). 

 

2.2 Botânica, origem e domesticação do meloeiro 

 

O meloeiro (Cucumis melo L.) pertence à família Cucurbitaceae, por sua vez 

composta principalmente pelas abóboras (Cucurbita spp.), pepinos (Cucumis sativus 

L.), melancias [Citrullus lanatus (Thumb)] dentre outros. O gênero Cucumis L. é 

composto por dois subgêneros: o subgênero cucumis, composto de plantas de origem 

asiática e com número básico de cromossomos x=7, sendo representado pelos 

pepinos (C. sativus L.); por sua vez, o subgênero melo, composto por melões de 

origem africana de número básico cromossomal x=12, sendo representado pelos 

melões (C. melo) (PITRAT; HANELT; HAMMER, 2000). 

Acredita-se que o melão tenha como centro de origem a região leste tropical da 

África, ao sul do Sahara (WHITAKER; BEMIS, 1976). Sua domesticação teria ocorrido 

há milhares de anos, sendo as primeiras cultivares relatadas no Sudão (MOHAMED; 

YOUSIF, 2004). Naquela região, os primeiros melões cultivados eram colhidos 
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imaturos e consumidos em forma de salada, embora também como picles ou cozidos 

(MOHAMED; YOUSIF, 2004). 

Embora tenha-se originado no continente africano, antigos relatos remetem à 

presença de melões em regiões do continente asiático, principalmente na Índia e 

China, o que pode indicar que essa cucurbitácea tenha sido domesticada em 

diferentes regiões no mundo. Há relatos de cultivos de meloeiros há pelo menos 3.000 

anos em campos chineses (WALTERS, 1989; PITRAT, 2003). 

O meloeiro é uma planta anual, herbácea, andromonoica (flores hermafroditas 

e masculinas) ou monoica (flores masculinas e femininas), possui sistema radicular 

superficial com raras raízes adventícias. Possui caule de aspecto rasteiro ou 

prostrado, formado por nós e entrenós, com uma gema em cada nó, que se 

desenvolve em gavinhas, folhas, novos caules ou ramificações (LORENZI et al., 

2006). Flores masculinas possuem cinco estames e um estilete não funcional, envolto 

por nectários. Por sua vez, flores hermafroditas possuem estigma tri lobado, ovário 

ínfero e três anteras que se desenvolvem em sentido contrário ao estigma (KIILL et 

al., 2016). 

 

2.3 Grupos botânicos e comerciais de melão 

 

Todas as espécies são taxonomicamente classificadas de acordo com o Código 

Internacional de Nomenclatura Botânica (GREUTER et al., 1994), seguindo um 

ranqueamento que se inicia a partir dos grandes grupos de seres vivos e especifica-

se a níveis de espécies, como: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, 

subespécie, variedade e forma specialis (PITRAT; HANELT; HAMMER, 2000). 

Hoje, é senso comum que C. melo é o nome científico que abrange os melões 

conhecidos; entretanto, tal conceito não era aceito em unanimidade pela comunidade 

botânica. O botânico Linné propôs, em certo momento, a separação das formas 

cultivadas de melão em três espécies (C. melo, C. flexuosus e C. dudain), além de 

outras formas selvagens de C. melo serem denominadas de C. callosus (Rottl.) Cogn, 

C. pubescens Wildenow, C. trigonus Roxburgh e C. turbinatus Roxburgh (PITRAT, 

2000).  
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Segundo o Código de Nomenclatura de Plantas Cultivadas (TREHANE et al., 

1995), espécies vegetais são classificadas até o nível botânico de cultivar, 

considerado o táxon básico. Segundo Pitrat, Hanelt e Hammer (2000), cultivar é uma 

forma estável de uma espécie e com suas características próprias, sendo possível sua 

distinção das demais.  

Cultivares que possuem algumas características em comum podem ser 

agrupadas em “grupo de cultivares”, termo muito utilizado por produtores de melão 

para designar seus produtos em determinado segmento de mercado. Uma mesma 

cultivar pode pertencer a diferentes grupos de cultivares de acordo com as 

características atribuídas àquele agrupamento (TREHANE et al., 1995). 

Exemplificando, uma cultivar pode pertencer ao grupo daquelas com polpa verde, 

outro grupo de casca rendilhada e/ou longa vida pós-colheita. 

As diferenças entre os conceitos botânicos e comerciais para os grupos de 

cultivares têm causado grande controvérsia. A nomenclatura botânica segue os 

conceitos de exclusividade, expressa pela sua classificação taxonômica única. Por 

sua vez, grupos de cultivares são estabelecidos baseados em critérios práticos e 

econômicos. De maneira geral, cientistas tendem a utilizar a nomenclatura botânica 

internacional, enquanto melhoristas e produtores preferem os termos usados pelo 

mercado (PITRAT; HANELT; HAMMER, 2000). 

Diversas taxonomias para os grupos botânicos de melão são descritas na 

literatura (NAUDIN 1859; ALEFELD, 1866; COGNIAUX e HARMS 1924; WHITAKER 

e DAVIS 1952; PANGALO, 1958; FILOV, 1960; GREBENSCIKOV, 1986; 

PYZHENKOV e MALININA, 1994; ROBINSON e DECKER-WALTERS, 1997). Uma 

das mais aceitas foi proposta por Pitrat, Hanelt e Hammer (2000), que sugerem que 

os melões sejam distribuídos em duas subespécies, estas diferenciadas pela 

presença de pelos longos nos ovários, observados na subespécie melo, e pelos curtos 

em agrestis (JEFFREY, 1980). A espécie C. melo subsp. agrestis é dividida em cinco 

grupos botânicos (conomon, makuwa, chinensis, momordica e acidulus) (Tabela 1), e 

Cucumis melo subsp. melo em 11 (cantalupensis, reticulatus, adana, chandalak, 

ameri, inodorus, flexuosus, chate, tibish, dudaim e chito) (Tabela 2).
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Tabela 1. Grupos botânicos de Cucumis melo subs. agrestis [adaptado de (PITRAT, 2000)]. 

Grupo 
Botânico 

Reprodução Forma 
Textura da 

casca 
Cor da casca 

Cor da 

polpa 
Açúcares Climatérico Aroma Semente 

conomon Andromonoico Alongado Lisa 
Branca ou verde-

clara 
Branca Não Não climatérico 

Não 

aromático 

Pequenas e 

amarelas 

makuwa Andromonoico 

Achatado, 

redondo, oval 

ou periforme 

Lisa 
Branca, verde-clara 

ou amarela-brilhante 
Branca Sim Climatérico 

Pouco 

aromático 

Pequenas e 

amarelas 

chinensis Andromonoico Periforme - 

Verde-clara ou verde-

escuras com pontos 

coloridos 

Verde ou 

laranja 
Médio 

Climatérico ou 

não-climatérico 

Não 

aromático 

Pequenas e 

amarelas 

momordica Monoico 
Achatado ou 

alongado 

Lisa ou com 

nervuras 

suaves 

- Branca Baixo Climatérico 
Não 

aromático 

Médias e 

brancas 

acidulus Monoico 
Oval ou 

elíptico 
Lisa - 

Laranja, 

laranja 

com 

manchas 

ou branca 

Não - 
Não 

aromático 
- 



 

 
 

9
 

Tabela 2. Grupos botânicos de Cucumis melo subs. melo [adaptado de (PITRAT, 2000)]. 

Grupo 
botânico 

Flores Formato Textura da casca Cor da casca 
Cor da 
polpa 

Açúcares Climatérico Aroma Semente 

cantalupensis 
Andromonoico 

ou Monoico 
Achatado ou 

levemente ovalado 

Moderadas ou 
profundas nervuras, 

lisa 
- 

Laranja ou 
verde 

Sim Climatérico Aromático 
Média e 
amarela 

reticulatus Andromonoico 
Redondo ou 

levemente oval 
Rendilhado, com ou 

sem costelas 
- 

Laranja ou 
verde 

Sim Climatérico Aromático 
Média e 
amarela 

adana Monoico 
Redondo ou 

alongado 

Levemente 
rendilhado, com ou 

sem costelas 

Laranja, marrom ou 
creme 

Laranja ou 
branca 

Baixo Climatérico - - 

chandalak Andromonoico 
Achatado ou 

redondo 

Enrugado ou 
levemente 

rendilhado, com ou 
sem costelas 

Verde-amarelada 
com ou sem 

manchas 

Branca ou 
verde 

Sim Climatérico 
Pouco 

aromático 
- 

ameri Andromonoico Oval alongado 

Levemente 
rendilhado, 

geralmente sem 
costelas 

Amarela ou verde-
clara 

Branca ou 
laranja 

Sim Climatérico 
Pouco 

aromático 
- 

inodorus Andromonoico 

Redondo ou 
elíptico, geralmente 

afilado ao 
pedúnculo 

Enrugado, com ou 
sem costelas 

Branca, amarela, 
verde-escura, cor 
uniforme ou com 

manchas 

Branca Sim 
Não 

climatérico 
Não 

aromático 
Grande 

flexuosus Monoico Muito alongado 
Enrugado com 

nervuras 

Verde-clara, listrada 
de verde-clara e 

verde-escura 
Branca Não Climatérico - 

Média e 
branca 

chate Monoico Redondo, alongado Com costelas 
Verde-clara, verde-

escura 

Branca ou 
laranja-

claro 
Não Climatérico - - 

tibish Andromonoico Oval - 
Verde-escura com 
listras verde-claras 

Branca Não - 
Não 

aromático 
Pequena e 

amarela 

dudaim Andromonoico 
Redodondo ou 
levemente oval 

Aveludada 
Amarela com listras 

ocra 
Branca Não Climatérico Aromático 

Pequena e 
amarela 

chito 
Andromonoico 

ou monoico 
Redondo Lisa Amarelo Branca Não 

Climatérico 
ou não-

climatérico 

Não 
aromático 

- 
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As características dos grupos comerciais variam de acordo com as convicções 

de cada mercado. Com isso, há uma grande confusão, e as cultivares podem 

pertencer a diferentes grupos dependendo das demandas locais. A Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais do estado de São Paulo (CEAGESP) lançou, em 

2004, o Programa Brasileiro Para a Modernização da Horticultura, que estabelece 

diretrizes para a padronização dos produtos hortícolas do País (CEAGESP, 2004). 

São listados nesse programa dez grupos comerciais de melões comercializados no 

Brasil: Amarelo, Honey dew yellow, Honey dew white, Honey dew green, Pele de sapo, 

Gália, Cantaloupe, Charentais, Net melon e Caipira, cujas características são 

descritas na Figura 1 e Tabela 3. 

Percebe-se que os grupos comerciais podem assemelhar-se uns com os 

outros, como no caso dos grupos Cantaloupe e Net Melon, que possuem muitas 

características em comum no mercado brasileiro. Outro aspecto dos grupos 

comerciais é que eles podem gerar desentendimentos entre mercados consumidores, 

justamente por não haver padronização internacional. 

 

 

Figura 1. Classificação dos grupos comerciais de melão (HORTIESCOLHA, 2016).



 
 

 
 

1
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Tabela 3. Classificação comercial de frutos de meloeiro, proposta pelo Programa Brasileiro Para a Modernização da 

Horticultura (CEAGESP, 2004). 

Grupo 
comerciall 

Nome comum Textura da casca Cor da casca Cor da polpa Forma 

Amarelo Amarelo Pouco rugosa a rugosa 
Amarela, amarelo-

esverdeada e amarela 
intensa 

De branco-
esverdeada a 

creme 

Entre oval e 
elíptica 

Honey dew 
yellow 

Pingo de mel Lisa Amarela Branca Redonda 

Honey dew 
white 

Orange Lisa 
Branca a branca-

amarelada 
Alaranjada Redonda 

Honey dew 
green 

Orange verde Lisa 
Branca a branca-

amarelada 
Verde Redonda 

Pele-de-sapo Espanhol, melão-sapo 
Levemente rugosa, 

podendo ser escriturada 

Verde com manchas 
escuras, tendendo a 

amarela 
Esverdeada Redonda 

Gália Gália 
Entre escriturada e 

finamente reticulada 

Entre amarelo-
acinzentada e 

alaranjada 

De branco-
esverdeada a 
branca-rosada 

Redonda 

Cantaloupe Cantaloupe Intensamente reticulada 
Verde-clara 
acinzentada 

Salmão Redonda 

Charentais 
Melão-francês, costilhado 

(desenhos em forma de costela) 
Intensamente reticulada 

Verde-clara 
acinzentada com faixas 

verde-escuras 
Salmão Redonda 

Net melon Melão-japonês, rendilhado Intensamente reticulada Verde-clara Salmão Redonda 

Caipira Melão de cheiro, caipira 
Lisa gomada a levemente 

reticulada gomada 
Verde-clara a amarelo-

clara 
Salmão-claro a 

escura 
Redonda a 

elíptica 



12 
 

 
 

2.4 Oídio das cucurbitáceas 

 

O oídio é uma das doenças fúngicas mais severas que afetam as 

cucurbitáceas. É um fungo biotrófico, que cresce sobre a superfície das plantas 

hospedeiras, retirando nutrientes das células epidermiais por meio dos haustórios 

(GREEN et al., 2002). São conhecidos seis diferentes agentes causais; entretanto, as 

espécies Podosphaera xanthii [syn. Sphaerotheca fuliginea (Schlecht) Pollacci, syn P. 

fusca] e Golovinomyces cichoracearum (DC) V.P. Heluta (syn. Erysiphe 

cichoracearum DC. Ex Mérat) são as de maior relevância (KUZUYA et al., 2006; 

PÉREZ‐GARCÍA et al., 2009). 

Ambas as espécies de oídio de cucurbitáceas desenvolvem-se pela formação 

de micélio esbranquiçado, conídios e conidióforos em ambas as faces das folhas. 

Condições ambientais de baixa umidade relativa, e temperaturas em torno de 20 a 

25°C favorecem o desenvolvimento e a infecção desse patógeno em meloeiros, 

provocando redução da área fotossintética, pela perda prematura de parte das folhas, 

ocasionando redução na produção de fotoassimilados. Com isso, tem-se redução da 

produtividade, em virtude da diminuição do número e do tamanho dos frutos, além da 

perda de qualidade destes, ocasionada pela incidência de irradiação solar direta nos 

frutos e menor acúmulo de sólidos solúveis (VIANA et al., 2001). 

A identificação das espécies de oídio baseia-se na observação de corpos de 

fibrosina nos conídios e tubo germinativo bifurcado, ambos visualizados somente em 

P. xanthii (STADNIK; KOBORI; BETTIOL, 2001) (Figura 2). P. xanthii é a espécie mais 

disseminada no mundo e ocorre com maior frequência em regiões de clima tropical e 

subtropical, enquanto G. cichoracearum é observada em regiões de clima temperado 

(COHEN; BURGER; KATZIR, 2004; NARUZAWA et al., 2011). No Brasil, até 

recentemente, só havia relatos de P. xanthii (REIS; BUSO, 2004; KUROZAWA; 

PAVAN; REZENDE, 2005); no entanto, Aguiar et al. (2012) detectaram P. xanthii e G. 

cichoracearum em cultivos protegidos no estado do Paraná. 
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Figura 2. Conídios de Podosphaera xanthii com germinação lateral e corpos de 
fibrosina (a); conídios de Golovinomyces cichoracearum com germinação apical e 
ausência de corpos de fibrosina (b); clestotécios de P. xanthii em folhas de 
cucurbitáceas (c). Adaptado de Miazzi, Laguardia e Faretra (2011). 

 

P. xanthii é taxonomicamente classificado como pertencente ao reino Fungi, filo 

Ascomycota, subdivisão Pezizomycotina, classe Leotiomycetes, ordem Erysiphales e 

família Erysiphaceae (PÉREZ‐GARCÍA et al., 2009). Esta espécie possui vasta gama 

de hospedeiros: Citrullus lanatus, Cucumis melo, C. sativus, C. maxima, C. moschata, 

C. mixta, C. pepo, C. vulgaris, Lagenaria siceraria, Luffa acutangula, L. aegyptiaca, L. 

cylindrica, Momordica charantia, M. cochinchinensis, Sechium edule, Cyamopsis 

tetragonoloba, Phaseolus aconitifolius (synonym: Vigna aconitifolia), P. coccineus, P. 

vulgaris, Vigna mungo, V. radiata, V. umbellata, V. unguiculata (synonym: V. catjang), 

Cajanus cajan, Sesamum indicum, Capsicum frutescens, Solanum 

melongena,  Hibiscus mutabilis, H. syriacus, Hoheria lyallii (synonym: H. populnea, 

Malva pusilla, Carica papaya, Coriaria arborea, Kalanchoe blossfeldiana, Verbena 

bonariensis, V. brasilensis, V. canadensis, V. hortensis, V. incisa, V. lasiostachys, V. 

litoralis,V. macdougalii, V. officinalis, V. phlogiflora, V. rigida, Calendula sp., C. 

arvensis, C. officinalis, C. palaestina, Cosmos bipinnatus, Calibrachoa sp., Cephalotus 

follicularis, Farfugium japonicum, Glandularia pulchella, Gynostemma pentaphyllum, 

Gerbera jamesonii, Gynura bicolor, Helianthus annuus, Heteropogon contortus, 

Jatropha gossypiifolia, Ligularia sibirica, Medusagyne oppositifolia, Melampyrum 



14 
 

 
 

nemorosum, Melothria japonica, Melothria sp., Parasenecio hastatus subsp. tanakae, 

Pericallis cruenta, Physalis alkekengi, Pisum sativum, Pulicaria dysenterica, Senecio 

chrysanthemoides, S. grahamii, S. hercynicus, S. nemorensis, Impatiens hawker, 

Ageratum conyzoides, Bidens bipinnata, B. cernua, B. frondosa, B. pilosa, B. tripartita, 

Boehmeria nivea, Buddleja brasiliensis, B. salviifolia, Xanthium californicum, X. 

italicum, X. pensylvanicum, X. spinosum, X. strumarium, X. spinosum e Zinnia elegans 

(CABI, 2016; FARR; ROSSMAN, 2016). 

O ciclo de vida de P. xanthii é similar àqueles observados em outras espécies 

causadoras de oídio (Figura 3). Inicia-se com a deposição de um ou mais conídios ou 

ascósporos na superfície da planta hospedeira. Havendo condições favoráveis, como 

temperatura entre 22-31ºC e baixa luminosidade, ocorre a formação de tubos 

germinativos que se diferenciam em apressórios primários, dos quais são formados 

os haustórios primários, estruturas responsáveis pela extração de nutrientes das 

células hospedeiras. Da hifa primária, que pode ser formada tanto dos apressórios 

primários como do conídio inicial, surgem os apressórios secundários e, destes, os 

haustórios secundários (STADNIK; KOBORI; BETTIOL, 2001; PÉREZ‐GARCÍA et al., 

2009). 

Em seguida, há a formação de hifas secundárias e, delas, são formados novos 

apressórios e haustórios. Conidióforos emergem verticalmente das hifas secundárias 

(aproximadamente 4 dias após a infecção), sendo produzidos de 5 a 10 conídios 

ovoides em cadeia, na extremidade de cada conidióforo. Os conídios são liberados e 

dispersos principalmente pelo vento, até que encontram nova planta hospedeira, e o 

ciclo reinicia-se (PÉREZ‐GARCÍA et al., 2009). 

P. xanthii é um fungo heterotálico, recorrendo à reprodução sexuada somente 

quando há o encontro de duas hifas de grupos de acasalamento opostos ou “mating 

types”, algo análogo a “macho” e “fêmea”. Deste processo, há a formação de corpos 

de frutificação denominados cleistotécios, que contêm apenas um asco com oito 

ascósporos (esporos sexuais) (MCGRATH, 1994). 

 

 



15 
 

 
 

 

 

Stadnik, Kobori e Bettiol (2001) afirmam que a infecção de oídio causa 

alterações fisiológicas nas folhas do hospedeiro, provocando diminuição de açúcares 

redutores e sacarose, além de elevada produção de polissacarídeos. Elementos 

pigmentosos (clorofilas A, B e carotenoides) são reduzidos, bem como níveis de 

fitormônios estimulantes de crescimento (auxinas, giberelinas e citocininas), enquanto 

o nível de inibidores de crescimento aumenta (BAKA; ALDESUQUY, 1992). 

 

2.5 Métodos de conservação de isolados de oídio das cucurbitáceas 

 

Patógenos biotróficos são parasitas obrigatórios, o que implica que estes só se 

desenvolvem em células vivas, não sendo possível sua multiplicação em meios de 

cultura. Isolados de oídio de cucurbitáceas são geralmente mantidos em cultivos in 

vitro, em cotilédones de plantas suscetíveis (comumente pepino ou abóbora) 

dispostos em placas de Petri sobre papel-filtro umedecido ou meios de cultura que 

diminuam a senescência dos cotilédones (BARDIN et al., 1997a; BARDIN et al., 

1997b; KUZUYA et al., 2006; LEBEDA; SEDLÁKOVÁ, 2006; LEBEDA et al., 2016).  

Figura 3. Ciclo de vida de Podosphaera xanthii [adaptado de Pérez-Garcia et al. 
(2009)]. 
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A conservação de oídio in vitro requer muitos cuidados, devendo ser repetida a 

cada duas semanas, uma vez que, após esse período, os cotilédones não são mais 

aptos a conservar o patógeno. Este método não é recomendado quando se necessita 

de grande quantidade do patógeno e/ou quando se tem grande número de isolados. 

Além disso, constantes ciclos de reinoculação nesse sistema podem levar à perda de 

patogenicidade do isolado, requerendo a inoculação do mesmo em plantas 

suscetíveis e conseguinte reisolamento e conservação (NICOT et al., 2002). 

A criopreservação em nitrogênio líquido é um método mais recente, sendo 

considerado por muitos pesquisadores como o mais adequado quando se deseja 

conservar isolados biotróficos por longos períodos (BARDIN et al., 2007). Nesse 

método, os conídios são desidratados, seja por corrente de ar, seja usando algum 

agente dessecante, como CaCl2, e armazenados em nitrogênio líquido a -196ºC. 

Outro método alternativo à conservação em nitrogênio líquido tem sido muito 

utilizado, consistindo na conservação dos isolados em freezers de baixa temperatura 

(ultrafreezers), uma vez que boa parte dos laboratórios dispõe deste equipamento em 

suas dependências. Neste, os conídios são desidratados em sílica gel por 8 horas no 

escuro a 22ºC, e então armazenados a -80ºC em ultrafreezer (PÉREZ‐GARCÍA et al., 

2006).  

Outra possibilidade de se conservar isolados de oídio dá-se pela inoculação e 

multiplicação em plantas suscetíveis, cultivadas em ambiente livre de contaminação. 

Esse método é relativamente simples, e é recomendado quando há necessidade de 

grande quantidade de oídio, para eventuais inoculações. Seu maior empecilho é a 

exigência de estrutura isolada e livre de inóculo contaminante. Alguns pesquisadores 

têm lançado mão de câmaras de crescimento, capazes de controlar variáveis como 

temperatura, luminosidade e umidade relativa do ar. Todavia, tais câmaras possuem 

alto preço no mercado, além de requererem gasto energético considerável, o que 

dificulta sua adoção por alguns grupos de pesquisa. 

 

2.6 Mecanismos de resistência  

 

É sabido que o uso de cultivares resistentes traz inúmeros benefícios do ponto 

de vista do manejo de doenças. Primeiramente, é uma resistência duradoura e 
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homogeneamente distribuída pelo campo, diferentemente do controle químico, o qual 

é influenciado por várias intempéries, tais como umidade relativa, temperatura, 

uniformidade de aplicação, dentre outras. Em segundo lugar, reduz a aplicação de 

fungicidas, o que diminui os custos de produção, além de reduzir a contaminação do 

meio ambiente por produtos químicos, que podem ser nocivos à fauna e flora 

silvestres, bem como ao homem. 

O controle de oídio em melão via resistência genética só não é mais eficiente 

por causa da vasta gama de raças do patógeno, as quais requerem diferentes genes. 

Os programas de melhoramento não são capazes de desenvolver cultivares 

resistentes a todas as variações do patógeno, uma vez que requer a introgressão de 

vários genes de resistência em um único genótipo. Estes, então, procuram atender a 

demandas regionais, de acordo com as raças de maior ocorrência naquela região.  

A resistência a oídio é conferida, na maioria das vezes, por monogenes 

dominantes, embora sejam descritas resistências atribuídas a mais de um gene e 

outras de herança recessiva (JAHN et al., 2002). Embora a interação entre oídio e 

seus hospedeiros se adapte aos conceitos de resistência gene-a-gene, sequências 

de DNA associadas a genes de resistência, bem como genes de avirulência no 

patógeno, não têm sido identificados (PÉREZ‐GARCÍA et al., 2009). 

Os mecanismos de resistência podem ser classificados em pré e pós-

haustoriais (HUANG et al., 1998). Resistências pré-haustoriais evitam ou reduzem a 

formação de haustórios por meio da formação de “papilas”, não havendo necrose nas 

células afetadas (conhecido como reação de hipersensibilidade). Esse mecanismo é 

associado a resistências quantitativas não específicas, sendo também presente em 

espécies não hospedeiras do oídio (PÉREZ‐GARCÍA et al., 2009). Até o presente, 

esse tipo de resistência não foi reportado em cucurbitáceas. 

Resistência pós-haustorial é geralmente associada à hipersensibilidade, sendo 

o principal mecanismo encontrado em cultivares resistentes a diferentes raças de 

oídio, como relatado para ‘PMR 6’ (COHEN; EYAL, 1988; COHEN; EYAL; HANANIA, 

1990; PEREZ-GARCIA et al., 2001). Abrange diferentes processos e promove uma 

série de alterações fisiológicas em cadeia no hospedeiro, desde reação de 

hipersensibilidade até a necrose das células infectadas e adjacentes, em prol de inibir 

o desenvolvimento do patógeno.  
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Inicia-se quando P. xanthii libera monômeros de parede celular, que são 

reconhecidos pelo hospedeiro, o qual inicia uma série de mudanças fisiológicas, 

partindo de elementos reativos de oxigênio, tais como peróxido de hidrogênio. Essas 

mudanças acontecem algumas horas após a inoculação do patógeno e antes da 

formação do primeiro haustório (ROMERO et al., 2008). O acúmulo de elementos 

reativos de oxigênio promove a deposição de lignina e polímeros de calose nas células 

infectadas e adjacentes, o que retarda a entrada do patógeno na célula e interrompe 

o fluxo de nutrientes (COHEN; EYAL; HANANIA, 1990; ROMERO et al., 2008). 

O acúmulo de lignina e de polímeros na parede celular, a produção de peróxido 

de hidrogênio, associados com o aumento da atividade da peroxidase têm sido 

observados em diversas cucurbitáceas, e sugerem que esses processos também 

promovem o espessamento da parede celular (REUVENI; BOTHMA, 1985; LEBEDA; 

KŘıŚTKOVÁ; DOLEŽAL, 1999; ROMERO et al., 2008).  

 

2.6 Resistência genética do oídio das cucurbitáceas a fungicidas 

 

Embora os programas de melhoramento tenham desprendido grandes esforços 

para a identificação de novas fontes de resistência genética e lançamento de novas 

cultivares resistentes, os produtores ainda lançam mão de fungicidas para o manejo 

do oídio nos campos produtivos (MCGRATH, 2001). No entanto, a eficiência do 

controle químico de oídio tem diminuído consideravelmente, uma vez que o patógeno 

possui alto potencial evolucionário, por meio do desenvolvimento de resistência aos 

principais fungicidas (SEDLÁKOVÁ; LEBEDA, 2008).  

McGrath (2001) afirma que grande parte da resistência de patógenos a 

fungicidas é de caráter simples de alta herdabilidade, fruto de processo evolucionário 

que é acelerado pela forte pressão de seleção desencadeada pela intensa aplicação 

de fungicidas nas lavouras. Ainda segundo os mesmos autores, fungicidas sistêmicos 

e translaminares são mais propensos a insensibilidade no patógeno, pois geralmente 

atuam em um específico processo no metabolismo do fungo. Tais fungicidas são os 

mais empregados pelos produtores, pois provêm controle eficaz tanto na parte adaxial 

como abaxial das folhas (SEDLÁKOVÁ; LEBEDA, 2008). 
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Quando a resistência a fungicidas é oriunda da modificação de um único gene, 

esta é tida como monogênica. Exemplificada pela resistência aos benzimidazois, 

resistências monogênicas resultam na perda total de efetividade do produto químico, 

não importando a dosagem e o número de aplicações.  

Por sua vez, resistências quantitativas envolvem a modificação de vários 

genes, que influenciam em diversos segmentos da cadeia metabólica. Nestas, o 

patógeno não desenvolve completa insensibilidade, há nesse caso a diminuição da 

efetividade, sendo esta diretamente proporcional ao número de genes envolvidos. Em 

alguns casos, a diminuição da efetividade pode ser compensada pelo aumento da 

dosagem e/ou do número de aplicações.  

Os primeiros relatos de resistência a fungicidas são remetidos a meados de 

1967, quando Schroeder e Provvidenti (1969) identificaram estirpes do patógeno 

resistentes a fungicidas à base de benomyl. A partir daí, têm sido reportadas 

resistências a outras moléculas, como: methyl benzimidazol carbamatos, inibidores à 

base de esterol desmetilação (DMI), morfolinas, organofosfatos, hidroxipirimidina, 

inibidores Qo (Qois) e quinoxalinas (MCGRATH, 2001). 

 

2.7 Melhoramento genético do meloeiro visando à resistência ao oídio 

 

O melhoramento genético do melão tem acompanhado a evolução do 

patógeno: à medida que surgem novas raças, novas fontes de resistência têm sido 

identificadas e, consequentemente, novas cultivares desenvolvidas. De modo análogo 

e inverso, o patógeno tem-se desenvolvido com rapidez e se modificado em novas 

raças que infectam cultivares até então resistentes, como pode ser acompanhado pelo 

histórico das descobertas de raças de P. xanthii. 

O oídio foi primeiramente notado em cultivos comerciais de melão na região 

denominada “Imperial Valley”, sul da Califórnia, em 1925 (JAGGER, 1926; JAGGER; 

SCOTT, 1937). Poucos anos depois, resistência genética a esse patógeno foi 

descoberta em um acesso de germoplasma denominado #525 (ou PI 78374), 

originário da Índia. Posteriormente, este foi cruzado com ‘Hale’s Best Jumbo’, e 

plantas resistentes da geração F2 do referido cruzamento foram retrocruzadas com 

‘Hale’s Best Jumbo’. Progênies RC1F3 foram então submetidas a seleção massal até 
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a obtenção da primeira cultivar resistente ao oídio das cucurbitáceas, lançada em 

1932: ‘PMR 50’ (JAHN et al., 2002; BURGER et al., 2010).  

Em 1936, ‘PMR 45’ foi lançada como resistente a oídio, ressaltando-se que até 

aquela ocasião não se aplicava o conceito de raças fisiológicas ao patógeno 

(MCCREIGHT, 2002). No entanto, em meados de 1938, na mesma região 

anteriormente mencionada, infestações de oídio foram encontradas em cultivos com 

‘PMR 45’, o que evidenciou o surgimento de nova raça fisiológica do patógeno, a qual 

foi denominada de raça 2, sendo a estirpe original do patógeno tida como raça 1 

(JAHN et al., 2002). Em contrapartida, melhoristas realizaram cruzamentos entre os 

genótipos PI 79376, ‘Hale’s Best’ e posteriormente ‘PMR 45’, para obterem, em 

meados de 1943, três novas cultivares resistentes à raça 2: ‘PMR 5’, ‘PMR 6’ e ‘PMR 

7’ (JAHN et al., 2002).  

A raça 3 foi descoberta 39 anos após a raça 2, na região baixa do Rio Grande 

Valley, no Texas, em 1977 (THOMAS, 1978), e, poucos anos depois, na Índia (KAUR; 

JHOOTY, 1986) e Israel (COHEN et al., 1996); estes últimos observaram que a cultivar 

‘Edisto 47’ era resistente a essa nova raça como também à raça 1, mas não à 2. 

Em 1984, um novo gene dominante de resistência à raça 1 e outro recessivo 

para a raça 2 foram encontrados no acesso ‘PI 414723’ (MCCREIGHT, 1984). 

Resistência para essas duas raças também foi encontrada em ‘WMR 29’ 

(MCCREIGHT et al., 1987). No entanto, essas duas cultivares apresentaram 

diferentes reações mediante inoculações de raça 2 de P. xantii. ‘WMR 29’ teve reação 

heterogênea à raça 2 oriunda da cidade de Riverside, Califórnia, mas foi totalmente 

resistente à raça 2 de Montfavet, na França; por sua vez, ‘PI 414723’ foi suscetível à 

raça 2 de Riverside, mas resistente àquela de Montfavet (JAHN et al., 2002). Mediante 

essas diferentes reações, os pesquisadores optaram pela distinção da raça 2 em duas 

ramificações: raça 2US (Estados Unidos) e raça 2F (França). 

Até o ano de 1986, eram conhecidas 4 raças de oídio (1, 2US, 2F e 3), mas, 

em 1998, Pitrat, Dogimont e Bardin (1998) revelaram a ocorrência da raça 0, uma vez 

que essa não foi capaz de infectar ‘Védrantais’ e ‘Top Mark’, estas até então eram 

tidas como suscetíveis a todas as raças de P. xanthii (BARDIN et al., 1997b). As raças 

4 e 5 foram reportadas na mesma época na França e na República Checa 
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(KŘÍSTKOVÁ; LEBEDA, 1999a, 1999b; MCCREIGHT et al., 2012). Em 2004, as 

mesmas foram observadas em Israel (COHEN; BURGER; KATZIR, 2004). 

McCreight (2012) reporta o considerável aumento no número de novas raças 

de oídio, especialmente de P. xanthii, descobertas a partir da década de 90. No início 

desse período, eram conhecidas apenas quatro raças e, atualmente, são descritas 

aproximadamente 45 variações dessa espécie e 13 de G. cichoracearum. 

Em 2000, quatro novas raças (N1, N2, N3 e N4) foram descritas no Japão por 

Hosoya et al. (2000). Estas apresentaram padrões de infecção completamente 

diferentes daqueles observados para as raças conhecidas até aquela ocasião. Em 

2002, Cohen, Burger e Shraiber (2002) encontraram variações das raças 2 e 3. A raça 

6 foi reportada pela primeira vez por Bertrand (2002), infectando ‘AR Hale’s Best 

Jumbo’. 

Em 2003, a raça S foi descoberta na região do “Imperial Valley”, Califórnia 

(MCCREIGHT et al., 2005), e em 2005 nova variação de P. xanthii foi encontrada na 

mesma região, sendo denominada raça SD (COFFEY; MCCREIGHT; MILLER, 2006). 

As raças F, G e H foram observadas na República Checa, no ano de 2006 

(LEBEDA; SEDLÁKOVÁ, 2006). Raças 3.5 e P6 foram também descobertas no ano 

de 2005 (MCCREIGHT, 2012), e raça 4.5 em 2008 (PITRAT; BESOMBES; PITRAT, 

2008). 

Em 2010, foi identificada nova raça ocorrendo exclusivamente na China, sendo 

denominada pxCh 1 (LIU et al., 2010), e 12 novas raças foram encontradas na 

República Checa em 2012 (LEBEDA et al., 2012). Atualmente, são conhecidas 46 

raças fisiológicas de P. xanthii, com aproximadamente 36 fontes de resistência em 

cucurbitáceas (MCCREIGHT, 2006; MCCREIGHT et al., 2012). 

O primeiro relato da raça 1 em cultivos brasileiros de melão foi descrito por 

Reifschneider, Boiteux e Occhiena (1985), sendo a raça 2 primeiramente identificada 

no País em 2000, no estado de São Paulo (KOBORI et al., 2002); pouco tempo depois, 

no Distrito Federal (REIS; BUSO, 2004), Petrolina (KOBORI et al., 2005) e Rio Grande 

do Norte (FAZZA, 2005). As raças 3 e 4 foram identificadas na região Nordeste do 

Brasil no ano de 2005 (REIS et al., 2005).  

A Raça 1 está dispersa no mundo inteiro, e a raça 2 também possui grande 

disseminação nos continentes. Assim sendo, há no mercado grande oferta de 
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cultivares resistentes a essas duas raças. Entretanto, a tendência é que outras raças 

possam causar maiores danos econômicos nas regiões produtoras. Pensando nisso, 

os programas de melhoramento devem buscar fontes de resistência às demais raças, 

bem como, compreender a herança genética dessas resistências, dando suporte à 

escolha das melhores estratégias de melhoramento. 

O entendimento sobre o número de genes e interações alélicas das 

características de interesse é de suma importância para os programas de 

melhoramento. Jagger, Whitaker e Porter (1938) encontraram um gene de resistência 

dominante em PI 78734 e, de posse dessa informação, realizaram retrocruzamentos 

com ‘Top Mark’ para gerar ‘PMR 45’. Se a resistência fosse conferida por um gene 

recessivo, seriam necessários mais ciclos de seleção, pois a cada retrocruzamento 

ímpar seria requerido um ciclo de autofecundação para observar a resistência na 

próxima geração, mediante a combinação de dois alelos em recessividade. Se a 

resistência fosse conferida por mais de um gene, as populações em cada geração 

seriam maiores, em virtude da maior possibilidade de combinações alélicas e gênicas. 

Gene de resistência à raça 2 (Pm-2) foi introgredido em ‘PMR 45’, dando origem 

à ‘PMR 5’, ‘PMR 6’ e ‘PMR 7’ (BOHN; WHITAKER, 1964). A herança dessa resistência 

é controversa, pois Bohn e Whitaker (1964) afirmaram que se trata de um gene 

parcialmente dominante, com dois genes modificadores que conferiam resistência 

extrema, epistáticos a Pm-2 e hipostáticos a pm-2. Porém, Harwood e Markarian 

(1968) descobriram que dois genes de efeitos aditivos determinavam a resistência à 

raça 2 em PI 124112. Uma lista com demais genes de resistência a P. xanthii é 

apresentada por Dogimont (2011). 

 

2.8 Metodologias para identificação de raças fisiológicas de oídio 

 

A identificação das raças fisiológicas de oídio é feita com base na resposta de 

determinados grupos de linhagens de meloeiro ao patógeno, sendo estas linhagens 

denominadas diferenciadoras. Os primeiros relatos do uso de linhagens de melão para 

a identificação de raças de oídio ocorreram de forma gradativa e lógica, conforme a 

coevolução entre o oídio e o melão. Imediatamente ao descobrimento da existência 

de variações no patógeno (JAGGER; WHITAKER; PORTER, 1938), descobriu-se 
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também a primeira linhagem diferenciadora, ‘PMR 45’, que permitiu a distinção entre 

as raças 1 e 2.  

A partir daí, o número de diferenciadoras utilizadas vem acompanhando o 

número de novas raças e a identificação de linhagens resistentes a essas novas 

especializações do patógeno. Em 1984, Thomas et al. (1984) diferenciaram as raças 

1, 2 e 3, com base nas reações de ‘Hale’s Best Jumbo’ (suscetível a todas as raças), 

‘PMR 45’ (resistente à raça 1 e suscetível às raças 2 e 3) e ‘PMR 6’ (resistente às 

raças 1 e 2 e suscetível à raça 3).  

São relatadas na literatura várias metodologias para a identificação de raças 

de oídio, as quais se diferenciam pelo número de diferenciadoras utilizadas, métodos 

de inoculação, épocas de avaliação, ambiente de avaliação e escalas diagramáticas. 

Reis e Buso (2004) realizaram levantamento de raças de oídio de ocorrência 

no Brasil. Para tanto, foram avaliados 31 isolados provenientes de diferentes estados 

produtores de cucurbitáceas. Cada isolado foi multiplicado em diferentes casas de 

vegetação ou em diferentes épocas. Mudas de ‘PMR 45’, ‘PMR 6’, ‘Hale’s Best Jumbo’ 

e melancia ‘Crimson Sweet’ foram inoculadas quando apresentavam uma folha 

verdadeira expandida, com suspensão de conídios de cada isolado, na concentração 

de 1 x 105 conídios/mL. Avaliações foram realizadas 15 dias após a inoculação (DAI), 

observando-se a presença ou a ausência de esporulação abundante do patógeno. 

Foram identificados 21 isolados da raça 1 e oito isolados da raça 2. 

Por sua vez, McCreight e Coffey (2011) utilizaram os genótipos ‘Iran H’, 

‘Védrantais’, ‘Top Mark’, ‘PMR 45’, ‘PMR 5’, ‘WMR 29’, ‘Edisto 47’, PI 414723, MR-1, 

PI 124111, PI 124112 e PI 313970 para comprovar a ocorrência de nova variação de 

P. xanthii em campo experimental, em Holtville, Califórnia, e ao mesmo tempo, 

realizaram estudo de herança da resistência de PI 313970. Na ocasião, as populações 

de estudo (P1, P2, F1, F2, RC1 e RC2) oriundas do cruzamento entre a cultivar 

suscetível ‘Top Mark’ e o genótipo resistente PI 313970, bem como as diferenciadoras 

anteriormente mencionadas, foram plantadas em dois campos nos anos de 2005 e 

2009, sendo avaliadas aos 51 dias após a semeadura, período que corresponde ao 

início do estágio de frutificação. Os resultados indicaram que a resistência é definida 

por um único gene de caráter dominante, e também foi confirmada a ocorrência de 

nova variação do oídio, denominada Raça S. 
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Identificações de oídio em laboratório têm usado métodos que diferem em 

vários aspectos daqueles utilizados em experimento em campo ou casa de vegetação. 

Lebeda (1984) utilizou discos foliares de aproximadamente 15 mm da primeira e da 

segunda folhas verdadeiras, dispondo-os posteriormente em placas de Petri com 

papel-filtro esterilizado e umedecido com água destilada, inoculando cada disco foliar 

com fragmentos de micélio e armazenando as placas de Petri em câmara de 

crescimento, com temperatura média de 25°C e fotoperíodo controlado de 12 h luz/12 

h escuro. A reação de suscetibilidade foi considerada quando houve desenvolvimento 

do fungo sobre o disco foliar, 15 dias após a inoculação (DAI). Métodos análogos 

foram também utilizados por outros autores (KŘÍSTKOVÁ; LEBEDA, 1999a, 1999b; 

LEBEDA; KŘıŚTKOVÁ; DOLEŽAL, 1999; FAZZA, 2006; LEBEDA; SEDLÁKOVÁ, 

2006; LEBEDA et al., 2012; LEBEDA et al., 2016). 

 

2.9 Métodos de mensuração de oídio das cucurbitáceas 

 

São observados diferentes modos de determinação de resistência ou 

suscetibilidade nos hospedeiros. Em geral, a reação de suscetibilidade é 

caracterizada pela visualização de micélio sobre folhas, pecíolos, caule e raramente 

frutos, enquanto a resistência é expressa pela ausência ou ocorrência de poucas 

colônias (STADNIK; KOBORI; BETTIOL, 2001). 

Alguns sistemas baseiam-se somente na presença ou na ausência de micélio 

sobre a planta hospedeira, mas a maioria dos pesquisadores tem utilizado escalas 

diagramáticas. Estas escalas geralmente atribuem notas para diferentes níveis de 

infecção que podem ser facilmente observados sobre o hospedeiro. 

Zijlstra et al. (1995) utilizaram escala variando de 0 a 2, seguindo: 0= nenhuma 

ou poucas colônias esporulando; 1= colônias esporulando claramente; 2= muitas 

colônias esporulando.  

Lebeda (1984) descreve uma escala diagramática variando de 0 a 4, em que: 

0= plantas sem sintomas de infecção; 1= menos de 25% da área foliar afetada por 

colônias de oídio com crescimento micelial moderado e fraca esporulação; 2= de 25 

a 50% da área foliar coberta por colônias com moderada esporulação; 3= de 51 a 75% 

da área foliar coberta por colônias com forte crescimento micelial e esporulação; 4= 
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mais de 75% da área foliar coberta por colônias esporulando; sendo considerados 

suscetíveis genótipos com nota superior a 2. Essa mesma escala foi também utilizada 

em outras pesquisas (LEBEDA; KŘÍSTKOVÁ, 1994; KŘÍSTKOVÁ; LEBEDA, 1999a, 

1999b; LEBEDA; KŘıŚTKOVÁ; DOLEŽAL, 1999; KUZUYA et al., 2006; LEBEDA; 

SEDLÁKOVÁ, 2006; LEBEDA et al., 2012; LEBEDA et al., 2016). 

McCreight (2012) utilizou escala diagramática com notas variando de 1 a 9, 

descrita como: 1= sem evidência de doença; 2= vestígio de hifas, sem esporulação 

detectável; 3= hifas restritas, sem esporulação detectável; 4= algumas colônias 

presentes, esporulação; 5= colônias dispersas, esporulação; 6= numerosas colônias, 

esporulação; 7= 50% da superfície adaxial coberta com hifas e esporos, poucas 

colônias na superfície abaxial, abundante esporulação; 8= mais de 50% da superfície 

adaxial coberta com hifas e esporos, dispersas colônias na superfície abaxial, 

abundante esporulação; e 9= superior a 75% da superfície adaxial coberta com hifas 

e esporos, colônias numerosas ou aglomeradas na superfície abaxial. Esta mesma 

metodologia foi também utilizada em outras pesquisas (MCCREIGHT, 1984; 

MCCREIGHT et al., 1987; MCCREIGHT, 2002; MCCREIGHT et al., 2005; COFFEY; 

MCCREIGHT; MILLER, 2006; MCCREIGHT, 2006; MCCREIGHT; COFFEY, 2011; 

MCCREIGHT et al., 2012). 

Os métodos acima mencionados baseiam-se em uma única avaliação dos 

níveis da doença. Stadnik, Kobori e Bettiol (2001) indicam que há a carência de 

métodos que mensurem satisfatoriamente o oídio das cucurbitáceas de modo 

quantitativo. Van der Plank (1963) propôs um método quantitativo de avaliação de 

doenças denominado “Area Under Disease Progress Curve” (AUDPC) ou Área Abaixo 

da Curva de Progresso de Doença (AACPD), o qual considera a variação da incidência 

da doença ao longo do tempo, descrita como: 

 

𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 = ∑
𝑦𝑖 + 𝑦𝑖+1

2
× (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑛−1

𝑖=1

 

Em que yi é uma avaliação da doença (em porcentagem, proporção, escala de 

notas, etc.) na iésima observação, ti é o tempo (dias, horas, etc.) na iésima observação 

e n é o número total de observações. A mesma fórmula pode ser desdobrada para 
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mostrar que AUDPC é calculada pela multiplicação de cada avaliação pelo seu peso, 

como mostrado a seguir: 

 

𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 = [𝑦𝑖 ×
𝑡2 − 𝑡1
2

] + [∑
𝑦𝑖 + 𝑦𝑖+1

2
× (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑛−1

𝑖=1

] + [𝑦𝑛 ×
𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1

2
] 

 

O peso de cada avaliação é a duração entre o ponto médio do intervalo de 

tempo anterior até o ponto médio do intervalo subsequente. Sendo assim, há uma 

superestimação da primeira e da última avaliações, pois não há uma avaliação anterior 

à primeira e tampouco outra avaliação após a última. 

Análises de oídio utilizando AACPD têm sido empregadas em outras culturas, 

como soja (HIKISHIMA et al., 2010), trigo (LIPPS; MADDEN, 1989) e cevada 

(JØRGENSEN; WOLFE, 1994); entretanto, são poucos os relatos em cucurbitáceas. 

Mitchell et al. (2007) avaliaram a suscetibilidade de melões tipo Gália por meio 

de AUDPC e identificaram as cultivares ‘Nestor’, ‘Galileo’ e ‘Vicar’ como tolerantes. 

Também utilizando a mesma metodologia, McGrath e Shishkoff (2003) analisaram a 

eficiência de produtos biocompatíveis no controle de oídio das cucurbitáceas, 

observando, entretanto, que os menores níveis de doença foram obtidos por meio de 

controle químico, quando utilizados fungicidas Chlorothalonil e Myclobutanil. 

Simko e Piepho (2012) afirmaram que o método AUDPC, matematicamente, 

subestima a contribuição da primeira e da última avaliações no progresso de doença, 

resultando em valores abaixo do que realmente ocorre (Figura 4). Estes, então, 

propuseram um método essencialmente derivado da AUDPC, mas com alterações 

que permitiam o cálculo da doença de modo mais acurado; esse método é conhecido 

como “Area Under Disease Progress Stairs” (AUDPS) ou Área Abaixo dos Degraus 

de Progresso de Doença (AADPD). 

O método AUDPS sugere a distribuição de metade do intervalo médio de 

duração entre observações anterior à primeira avaliação e outra metade posterior à 

última, como demonstrado a seguir: 
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𝐴𝑈𝐷𝑃𝑆 = [𝑦1 × {
𝑡2−𝑡1

2
+

𝐷

2(𝑛−1)
}] + [∑ (𝑦𝑛

𝑡𝑖+1+𝑡𝑖−1

2
)𝑛−1

𝑖=2 ] + [𝑦𝑛 × {
𝑡𝑛−𝑡𝑛−1

2
+

𝐷

2(𝑛−1)
}]  

= 𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 + [
𝑦1 + 𝑦𝑛

2
×

𝑡𝑛−𝑡1
2(𝑛 − 1)

] 

Em que: D é a duração total tn-t1. 

Simko e Phiepo (2012) afirmam que AUDPC e AUDPS compreendem 

diferentes intervalos de tempo. Enquanto para AUDPC, o intervalo é D, para AUDPS 

o intervalo é Dn/(n-1). Quando se há a necessidade de comparar os métodos entre si, 

estes devem ser padronizados, como o seguinte: 

 

𝑠𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 =
𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶

𝐷
 

 

𝑠𝐴𝑈𝐷𝑃𝑆 =
𝐴𝑈𝐷𝑃𝑆 × (𝑛 − 1)

𝐷𝑛
 

 

O método proposto por Simko e Piepho (2012) foi utilizado por Baichoo e 

Jaufeerally-Fakim (2016) para estimar o progresso de Ralstonia solanacearum em 

linhagens de Solanum spp., a fim de se identificar marcadores genéticos associados 

à resistência. Níveis de suscetibilidade foram observados nas cultivares ‘Quatree 

carrées’ e ‘Spunta’, em valores respectivos de 54,1 e 53,7, enquanto nível de 

resistência moderada foi atribuído a ‘MST 32/1’ na ordem de 34,3. 
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Figura 4. Exemplificação gráfica das diferenças entre Área Abaixo da Curva de 
Progresso de Doença (AACPD ou AUDPC) e Área Abaixo dos Degraus de Progresso 
de Doença (AADPG ou AUDPS). Barras grifadas em cinza indicam área adicional de 
doença estimada pelo método AUDPS, após ajustes para primeira e última avaliações. 
Adaptado de Simko e Piepho (2012). 
 

2.10 Nova metodologia para identificação de raças de oídio das cucurbitáceas 

 

Atualmente, há grande controvérsia quanto à identificação de raças de oídio, 

pois são encontrados na literatura diferentes métodos, que geram informações difíceis 

de serem comparadas entre si, por não terem sido obtidas de maneira similar. Cientes 
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dessa falta de padronização, um grupo de pesquisadores propôs um novo sistema 

classificatório para raças de oídio, que aborda ambas as espécies: P. xanthii e G. 

chicoracarum. 

Essa proposta, apresentada por Lebeda et al. (2016), surge também ante a 

necessidade de métodos mais abrangentes, capazes de detectar maior número de 

raças, como acontece na atualidade. Métodos com poucas diferenciadoras não seriam 

capazes de diferenciar a grande gama de raças desenvolvidas pelo patógeno. 

O novo método é conhecido como “Triplet-Septet” (Triplo-Septeto), e baseia-se 

na reação de 21 diferenciadoras divididas em três grupos de sete (Tabela 4). Para 

cada diferenciadora em um mesmo grupo, é atribuído um peso (podendo ser 1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64). Quando a cultivar diferenciadora é suscetível, coloca-se um sinal “+” e 

soma-se o peso atribuído; já quando há resistência, esta é representada na tabela 

pelo sinal “-“ e atribui-se peso 0. Desse modob, são formados três subcódigos 

provenientes do somatório de cada grupo. A nova nomenclatura da raça será formada 

pela junção (não soma) dos três códigos em um único, separados por “.”. Os códigos 

podem variar de 00.00.00 (todas resistentes) a 127.127.127 (todas suscetíveis), e o 

método é matematicamente capaz de determinar até 2.097.152 raças. 

Essa nova metodologia, se mundialmente adotada, será de grande importância 

para a padronização das pesquisas com oídio, além de auxiliar às atividades das 

empresas produtoras de sementes, que poderão desenvolver e indicar cultivares 

resistentes às raças específicas do patógeno com maior precisão.  

Todavia, grande aporte de pesquisas sobre o oídio das cucurbitáceas já é 

encontrado na literatura, estas associadas a outros sistemas de classificação, os quais 

também podem variar conforme diferentes grupos de pesquisa no mundo todo. Faz-

se, então, necessária a adequação das informações até então obtidas a esse novo 

método, para que essas possam ser interpretadas de acordo com a nomenclatura. 

Para tanto, isolados já identificados por métodos anteriores precisam ser reanalisados 

com as 21 diferenciadoras do sistema Tripleto-Septeto. 
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Tabela 4. Diferenciadoras de raças de Podosphaera xanthii utilizadas pelo método 

Tripleto-Septeto e exemplos práticos de identificação [adaptado de Lebeda 

et al. (2016)]. 

Grupo Diferenciadora Peso 
 Exemplo 1  Exemplo 2 

 Reação* Nota  Reação Nota 

1.1 Iran H 1  + 1  - 0 

1.2 Védrantais 2  + 2  - 0 

1.3 PI 179901 4  + 4  - 0 

1.4 PI 234607 8  - 0  + 8 

1.5 AR HBJ 16  - 0  + 16 

1.6 PMR 45 32  - 0  + 32 

1.7 PMR 6 64  - 0  - 0 

         

2.1 WMR 29 1  - 0  + 1 

2.2 Edisto 47 2  - 0  + 2 

2.3 PI 414723 4  - 0  + 4 

2.4 PMR 5 8  - 0  - 0 

2.5 PI 124112 16  - 0  - 0 

2.6 MR-1 32  - 0  - 0 

2.7 PI 124111 64  - 0  + 64 

         

3.1 PI 313970 1  - 0  + 1 

3.2 Noy Yizre’el 2  - 0  + 2 

3.3 PI 236355 4  - 0  - 0 

3.4 Negro 8  - 0  - 0 

3.5 Amarillo 16  - 0  + 16 

3.6 Nantais Oblong 32  - 0  + 32 

3.7 Ames 31282 64  - 0  + 64 

 Código Septeto   7.0.0  56.71.115 

*Símbolos “+” e “-“ indicam reação de suscetibilidade e resistência, respectivamente. 
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RESUMO 

O uso de resistência genética é uma das mais adequadas estratégias de controle de oídio das 

cucurbitáceas, causado por Podosphaera xanthii. Porém, muitas raças do patógeno têm sido 

reportadas em todo o mundo, o que tem comprometido a eficiência desse método. As raças 1 e 

2 são as mais relatadas no Brasil, porém raças 3 e 4 foram reportadas recentemente na região 

Nordeste do País. Constantes monitoramentos de raças de oídio devem ser realizados e novas 

cultivares resistentes ao maior número possível de raças devem ser desenvolvidas. Este trabalho 

identificou a raça de P. xanthii de ocorrência natural na UNESP-FCAV e avaliou a reação de 

genótipos de meloeiro a essa mesma raça. Foram avaliados 70 genótipos de meloeiro, dos quais 

61 são acessos de germoplasma, dois são cultivares comerciais de melão rendilhado (‘Louis’ e 

‘Fantasy’) e seis são linhagens-elite de melão rendilhado da UNESP-FCAV. A cucurbitácea 

Benincasa hispida foi adicionada por ser capaz de distinguir os agentes causais de oídio. Sete 

dos acessos de germoplasma são linhagens diferenciadoras de raça de oídio: PI 414723, ‘PMR 

45’, ‘PMR 5’, ‘WMR 29’, ‘Edisto 47’, ‘Nantais Oblong’ e ‘Védrantais’. As terceiras folhas 

verdadeiras foram inoculadas com fragmentos de micélio, aos sete dias após o transplantio das 

mudas, e foram avaliadas 42 dias após a inoculação, com base em escala diagramática. Foi 

identificada a raça 4 de P. xanthii pela primeira vez no estado de São Paulo. Os genótipos A19, 

A32, ‘Solarking’, PI 124111, A30, JAB-11, JAB-20, JAB-3, B. hispida, JAB-7, C384, C67, 

JAB-9 e JAB-18 foram resistentes. As diferenciadoras ‘Nantais Oblong’, ‘PMR 45’, ‘WMR 

29’ e ‘Véndrantais’ foram suscetíveis. 

 

Palavras-chave: Benincasa hispida, Cucumis melo, resistência genética, raças fisiológicas.  
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ABSTRACT 

Genetic resistance is considered one of the most suitable strategies to control cucurbit powdery 

mildew of melon (MCPM) incited by Podosphaera xanthii, but many races of the pathogen 

have been reported worldwide and so it may fail. Races 1 and 2 are common in Brazil, but races 

3 and 4 have been reported recently in the Northeastern region. Constant survey of MCPM must 

be performed, and new cultivars resistant to the maximum amount of MCPM races as possible 

must be developed. This work identified a P. xanthii race, naturally occurring in a greenhouse 

at the UNESP-FCAV, and also evaluated the reaction of melon genotypes to the same race. The 

total of 70 genotypes were evaluated to MCPM resistance, 61 of which are germplasm 

accessions, two net melon cultivars (‘Louis’ and ‘Fantasy’), and six net melon elite-inbred lines. 

The winter melon, Benincasa hispida, was added for having distinguished reactions according 

to the MCPM species. Seven of the germplasm accessions are known as MCPM race 

differentials: PI 414723, ‘PMR 45’, ‘PMR 5’, ‘WMR 29’, ‘Edisto 47’, ‘Nantais Oblong’ and 

‘Védrantais’. The third true leaf of each plant was inoculated with fragments of mycelia at 

seven-days after transplanting and evaluated 42-days after inoculation, based on visual scale. 

The MCPM race 4 was identified for the first time in São Paulo state, Brazil. Genotypes A19, 

A32, ‘Solarking’, PI 124111, A30, JAB-11, JAB-20, JAB-3, winter melon, JAB-7, C384, C67, 

JAB-9, and JAB-18 were resistant to MCPM race 4, while differentials ‘Nantais Oblong’, 

‘PMR 45’, ‘WMR 29’ and ‘Véndrantais’ were susceptible. 

 

Keywords: Benincasa hispida, Cucumis melo, genetic resistance, physiological races. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novas técnicas de cultivo do melão (Cucumis melo L.) vem 

favorecendo a expansão das áreas cultivadas, permitindo a obtenção de maiores índices de 

produtividade e até três ciclos por ano. Em contrapartida, a intensificação das áreas de produção 

tem contribuído para o aumento da ocorrência de pragas e doenças, as quais podem aumentar 

os custos e reduzir a produtividade. Dentre as doenças que ocorrem nas cucurbitáceas, o oídio 

apresenta ampla distribuição geográfica e grande importância em cultivos de meloeiro pelo 

Brasil. 

O oídio é um dos patógenos mais agressivos que afetam a área foliar das cucurbitáceas. 

Sua infecção é caracterizada pelo desenvolvimento de micélio esbranquiçado, principalmente 

em folhas e caules, podendo também afetar frutos e estruturas florais. Folhas severamente 

afetadas tornam-se cloróticas, até mesmo ressecadas e quebradiças. Devido a essas 

características, há evidente redução na capacidade fotossintética da planta, o que 

concomitantemente afeta a produtividade (Stadnik et al., 2001).  

Os fungos Sphaerotheca fuliginea (Schlecht) Pollacci e Erysiphe cichoracearum DC. 

Ex Mérat, que foram reclassificados como Podosphaera xanthii e Golovinomyces 
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cichoracearum, respectivamente, são os agentes causais do oídio de maior relevância em 

cucurbitáceas (Kuzuya et al., 2006). O patógeno P. xanthii ocorre com maior frequência em 

regiões de clima tropical e subtropical, enquanto G. cichoracearum é observado em regiões de 

clima temperado (Cohen et al., 2004; Naruzawa et al., 2011). O oídio possui especificidade de 

hospedeiro, sendo diferenciado em 46 raças fisiológicas, com aproximadamente 36 fontes de 

resistência em cucurbitáceas (McCreight et al., 2012; McCreight, 2006). 

No Brasil, as raças 1 e 2 são as mais frequentes. O primeiro relato da raça 1 em cultivos 

brasileiros foi realizado por Rifschneider et al. (1985). A raça 2 foi identificada no País pela 

primeira vez em 2000, no estado de São Paulo (Kobori et al., 2002), pouco tempo depois no 

Distrito Federal (Reis and Buso, 2004), Petrolina (Kobori et al., 2005) e Rio Grande do Norte 

(Fazza, 2005). As raças 1, 2, 3 e 4 foram descritas na região Nordeste do Brasil por Reis et al. 

(2005). 

O controle químico dessa doença, tanto em campo como em casa de vegetação, tem sido 

pouco efetivo. Além disso, tendo em vista o alto custo e os efeitos adversos do controle químico 

ao meio ambiente e ao homem, o uso de cultivares com resistência consolida-se como um dos 

métodos mais indicados para o manejo dessa doença nos campos produtivos (McGrath, 1996). 

A alternativa mais eficaz e utilizada pelos produtores consiste no uso de cultivares com 

resistência genética. Atualmente, grande parte das cultivares comercializadas possui resistência 

à P. xanthii, em grande maioria à raça 1; entretanto, novas raças do patógeno têm surgido, 

quebrando a resistência dessas cultivares.  

Dada a diversidade de raças desse patógeno, programas de melhoramento visando à 

resistência genética devem direcionar seus esforços para suprir as demandas locais, 

considerando quais raças ocorrem em cada região. Nesse sentido, a busca por novas fontes de 

resistência é fundamental para o desenvolvimento de novas cultivares. 

A Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-FCAV) dispõe de coleção de trabalho de cucurbitáceas e 

tem desenvolvido linhagens de melão rendilhado com alta produtividade (Vargas et al., 2010). 

Entretanto, não se tem conhecimento sobre o padrão de reação desses genótipos à P. xanthii, 

que ocorre naturalmente nas casas de vegetação da UNESP-FCAV, não sendo identificada até 

o momento qual a raça do referido patógeno. A identificação dessa raça de oídio e a avaliação 

da reação dos acessos de cucurbitáceas podem contribuir para a seleção de genótipos resistentes, 

podendo esses serem posteriormente utilizados para o desenvolvimento de cultivares. 
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O presente trabalho teve por objetivo identificar a raça de P. xanthii de ocorrência 

natural na UNESP-FCAV e avaliar a reação de genótipos de meloeiro a essa raça do patógeno.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Setor de Plantas Aromático-

Medicinais da UNESP-FCAV, situada a 21º15’22’’ de latitude S, 48º18’58’’ de longitude W e 

altitude de 595 metros. As atividades foram realizadas de 17 de março a 2 de junho de 2015. 

Foram avaliados 61 acessos de melão provenientes da Coleção de Trabalho da UNESP-

FCAV que, em sua quase totalidade, é constituída por materiais cedidos por outras instituições, 

principalmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)-Hortaliças, 

EMBRAPA-Clima Temperado, Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e United 

States Department of Agriculture (USDA). Dentre os acessos, sete são linhagens 

diferenciadoras utilizadas para a identificação de raças de P. xanthii e G. cichoracearcum: PI 

414723, PMR 45, PMR 5, WMR 29, Edisto 47, Nantais Oblong e Védrantais. A cucurbitácea 

Benincasa hispida também foi utilizada por ser capaz de diferenciar os agentes causais do oídio 

das cucurbitáceas, sendo infectada somente por G. cichoracearum (Tomason and Gibson, 

2006).  

Além de acessos de germoplasma, também foram avaliadas seis linhagens-elite de 

melão rendilhado, desenvolvidas na UNESP-FCAV e duas cultivares híbridas de melão 

rendilhado (‘Louis’ e ‘Fantasy’), por serem cultivadas por produtores especializados em cultivo 

protegido. 

A semeadura dos 70 genótipos foi realizada em bandejas de poliestireno expandido com 

128 células, em substrato comercial Bioplant®. As mudas foram transplantadas no dia 14 de 

abril, quando apresentaram a primeira folha definitiva, para vasos plásticos com capacidade de 

13 L, preenchidos com composto contendo terra, areia e esterco bovino, na proporção 3:1:1, 

respectivamente.  

Os tratamentos foram dispostos em delineamento de blocos casualizados, com três 

repetições e duas plantas por parcela, totalizando seis plantas de cada genótipo. Os vasos foram 

dispostos em espaçamento duplo de 1,2 x 0,5 m entre linhas e 0,5 m entre vasos.  

As ramas foram conduzidas por sistema de haste única em espaldeiras de três fios e 

tutoradas em fitilho plástico. Foi utilizada irrigação por gotejo e a adubação foi fornecida por 

meio de solução nutritiva, conforme recomendações de Castellane & Araújo (1995). 
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Previamente à realização do ensaio, exemplares da cultivar suscetível Nantais Oblong 

foram cultivados na casa de vegetação utilizada neste estudo, com o intuito de multiplicar a 

população natural de oídio ali presente. Adicionalmente, plantas dessa cultivar foram dispostas 

entre os blocos experimentais durante as avaliações, com o mesmo objetivo. Além do inóculo 

natural, a terceira folha definitiva de cada planta foi inoculada aos sete dias após o transplantio, 

com fragmentos de micélio coletados em Nantais Oblong em duas regiões equidistantes na 

superfície foliar, com auxílio de pincel de cerdas macias desinfetado.  

Aos 42 dias após a inoculação, avaliou-se a severidade da doença nos tratamentos, por 

meio de escala de notas proposta por Lebeda e Kristková (1994), atribuindo-se: [0] para plantas 

sem sintomas de infecção; [1] plantas com menos de 25% da área foliar afetada por colônias de 

oídio com crescimento micelial moderado e fraca esporulação; [2] de 25 a 50% da área foliar 

coberta por colônias com moderada esporulação; [3] de 51 a 75% da área foliar coberta por 

colônias com forte crescimento micelial e esporulação; [4] para plantas com mais de 75% da 

área foliar coberta por colônias esporulando. Genótipos com nota inferior a 2 foram 

considerados resistentes, e aqueles com esse mesmo valor ou superiores foram considerados 

suscetíveis. 

A identificação da raça fisiológica de P. xanthii deu-se pela observação do padrão de 

reação das linhagens diferenciadoras PI 414723 (suscetível a raça 2 EUA), ‘PMR 45’ (resistente 

às raças 0 e 1), ‘PMR 5’ (suscetível à raça 3), ‘WMR 29’ (suscetível às raças 4 e 5), ‘Edisto 47’ 

(suscetível às raças 2 EUA e 5), ‘Nantais Oblong’ e ‘Védrantais’ (resistentes à raça 0) (Tabela 

1).  

A severidade foi composta pela média da nota das duas plantas contidas em cada 

parcela. Níveis de severidade, bem como limiares de resistência e suscetibilidade foram 

determinados conforme supracitado. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo 

teste F e teste de agrupamento de médias de Scott-Knott, com auxílio do programa estatístico 

Genes (Cruz, 2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferença significativa entre os genótipos avaliados pelo teste F, ao nível de 1% 

de probabilidade (Tabela 2), o que discrimina as diferentes reações ao oídio. O teste de Scott-

Knott discriminou efetivamente genótipos suscetíveis e resistentes, apesar de ter identificado 

subgrupos em cada um desses agrupamentos. Essas subdivisões podem indicar níveis 
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intermediários de resistência e podem ser utilizadas como critério para seleção de materiais 

mais resistentes, embora a maioria das pesquisas abordando resistência ao oídio se baseie 

apenas no padrão de reação. 

A metodologia empregada no presente estudo foi eficaz na discriminação dos padrões 

de reação à P. xanthii, conferindo uniformidade nas respostas de cada acesso, uma vez que foi 

observado crescimento micelial abundante e uniforme nas plantas multiplicadoras, como 

também nos acessos suscetíveis. 

O inóculo multiplicou-se nas diferenciadoras ‘PMR 45’, ‘WMR 29’, ‘Nantais Oblong’ 

e ‘Védrantais’, mas não em ‘Edisto 47’, ‘PMR 5’ e PI 414723 (Tabela 3). Esse padrão de reação 

indica a ocorrência da raça 4 de P. xanthii. Deve-se ressaltar que este é o primeiro relato de que 

‘Nantais Oblong’ é suscetível a essa (Tabelas 1 e 3). 

Pode-se afirmar que este é o primeiro relato da raça 4 no estado de São Paulo. 

Entretanto, a raça 4 já foi relatada na região Nordeste do Brasil (Reis et al., 2005). Em pesquisa 

anterior, Fazza (2006) identificou somente as raças 1 e 2 no estado de São Paulo. Contudo, as 

diferenciadoras utilizadas por esse autor (PMR 45, PMR 6, Hale’s Best Jumbo e Véndrantais) 

apenas permitiram a discriminação das raças 0, 1, 2 e 3. 

Identificações de raças de oídio têm sido realizadas em casa de vegetação e campo 

aberto. Reis e Buso (2004) inocularam as diferenciadoras PMR 45, PMR 6 e Hale’s Best Jumbo 

cultivadas em casa de vegetação com suspensão de conídios de oídio na concentração de 1 x 

105 conídios/mL e identificaram a raça 2. Por sua vez, McCreight e Coffey (2011) utilizaram 

os genótipos Iran H, Védrantais, Top Mark, PMR 45, PMR 5, WMR 29, Edisto 47, PI 414723, 

MR-1, PI 124111, PI 124112 e PI 313970 para comprovar a ocorrência de nova variação de P. 

xanthii em campo experimental, em Holtville, Califórnia, onde todos, exceto PI 313970, foram 

suscetíveis quando avaliados aos 51 dias após a semeadura, período que corresponde ao início 

do estágio de frutificação. Essa nova variação foi denominada Raça S. 

Do total de genótipos avaliados, 18 foram resistentes à raça 4 de oídio, com notas médias 

de severidade variando de 0,0 a 1,83. Estes representam 25,71% do total de acessos 

considerados, sendo que as linhagens desenvolvidas na UNESP-FCAV (JAB-3, JAB-7, JAB-

9, JAB-11, JAB-18 e JAB-20) apresentaram altos níveis de resistência, expressa pelo pequeno 

crescimento micelial (Tabela 2). Essas linhagens podem ser indicadas para o desenvolvimento 

de híbridos comerciais, uma vez que possuem alta capacidade específica de combinação, 
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especialmente quando combinadas JAB-11 com JAB-20, resultando em híbridos de alta 

produtividade (Vargas et al., 2010).  

A espécie B. hispida também foi considerada resistente à raça 4 de oídio. Essa 

cucurbitácea possui compatibilidade de enxertia quando esta é utilizada como porta-enxerto 

para melão (Ito et al., 2014). Tomason e Gibson (2006) estudaram a reação de espécies 

cucurbitáceas a P. xanthii e G. cichoracearum e concluíram que as quatro variedades de B. 

hispida por eles avaliadas foram colonizadas exclusivamente por G. cichoracearum. De modo 

inverso, Nantais Oblong é infectada somente por P. xanthii por possuir um gene dominante que 

confere resistência a G. cichoracearum (Stadnik  et al., 2001). Essa linhagem foi severamente 

afetada pelo oídio com nota máxima na escala em todas as repetições experimentais. A não 

esporulação de oídio em B. hispida e o crescimento abundante de micélio em Nantais Oblong 

comprovam que o agente causal identificado se trata de P. xanthii. 

O genótipo PI 124111 foi resistente à raça 4 de oídio (Tabela 2), o que corrobora os 

resultados obtidos por Bardin et al. (1997), que afirmam que esse genótipo possui um gene que 

confere resistência às raças 1, 2, 4 e 5. McCreight (2006) afirma que o mesmo genótipo possui 

resistência à raça 3. Tais informações permitem indicar esse genótipo como fonte de resistência 

genética ao oídio das cucurbitáceas, sendo necessário, entretanto, ter conhecimento sobre suas 

características morfoagronômicas. 

O genótipo Perlita também apresentou resistência à P. xanthii raça 4 no presente 

trabalho (Tabela 2). Outras resistências também são atribuídas ao mesmo, como às raças 1 e 2 

(Robinson, 2010). 

Os acessos A19, A30 e A32 também foram resistentes (Tabela 2). Tais genótipos fazem 

parte do Banco de Germoplasma da EMBRAPA Semiárido, e são oriundos de coletas realizadas 

na região Nordeste do Brasil (Torres Filho et al., 2009). Por já serem cultivados naquela região 

e por apresentarem resistência à raça 4 de oídio, esses materiais podem potencialmente ser 

utilizados em programas de melhoramento para o desenvolvimento de cultivares para o 

Nordeste brasileiro, que é considerada a maior região produtora de melão do País. 

Os acessos C384 e C67 da EMBRAPA Clima Temperado também são resistentes 

(Tabela 2). Este último, segundo Neitzke et al. (2009), é cultivado pelos produtores no estado 

do Paraná. Ainda segundo esses autores, C67 assemelha-se morfologicamente a C160 para 18 

descritores morfológicos. Entretanto, C160 é altamente suscetível à P. xanthii raça 4, de acordo 

com o presente estudo, indicando que, apesar das semelhanças morfológicas entre esses 
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materiais, o padrão de reação de ambas é discrepante. No estado do Paraná, há grande 

predominância da espécie P. xanthii em relação a G. cichoracearum, portanto, estratégias de 

melhoramento devem ser direcionadas para a resistência à P. xanthii, podendo esses genótipos 

suprirem a demanda por fontes de resistência e adaptadas (Aguiar et al., 2012). 

Do total de genótipos avaliados, 52 (74,29%) apresentaram reação de suscetibilidade, 

com médias de severidade variando de 2,17 a 4,0 (Tabela 2). Os híbridos comerciais Louis e 

Fantasy foram suscetíveis, embora sejam relatados como resistentes ao oídio, não havendo, 

entretanto, detalhamento sobre a qual ou a quais raças essa resistência esteja relacionada (Takii 

Seed, 2016a; Takii Seed, 2016b).  

A especificidade da resistência das cultivares ao nível de raças é essencial para a 

indicação daquelas mais adequadas para cultivo em determinada região, levando em 

consideração quais raças ocorrem naquele local. Santos et al. (2004), avaliando 20 híbridos de 

melão, observaram que apenas três desses possuíam algum nível de resistência, quer seja pelo 

fato de essas cultivares não serem resistentes, seja por não possuírem resistência específica para 

a variação desse patógeno.  

A identificação de uma raça nunca antes relatada no estado de São Paulo comprova a 

necessidade de constante monitoramento das raças de oídio nas diferentes regiões produtoras 

do País. Nesse sentido, deve-se lançar mão de metodologias que permitam a identificação do 

maior número de raças possível.  

Por sua vez, os programas de melhoramento genético necessitam suprir a demanda por 

cultivares resistentes às diferentes raças de P. xanthii e adaptadas ao cultivo no Brasil. Para 

tanto, fazem-se necessárias avaliações de caracterização morfológicas dos genótipos resistentes 

e estudos de herança genéticas das respectivas resistências. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Foi identificada pela primeira vez a raça 4 de Podosphaera xanthii em meloeiro no 

estado de São Paulo. 

 Os genótipos A19, A32, ‘Solarking’, PI 124111, PI 414723, A30, JAB-11, JAB-20, 

JAB-3, B. hispida, JAB-7, C384, C67, ‘Edisto 47’, ‘PMR 5’, JAB-9 e JAB-18 são 

resistentes à raça 4 de P. xanthii. 

 A diferenciadora ‘Nantais Oblong’ é suscetível à raça 4 de P. xanthii. 
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Tabela 1. Resumo de reações de linhagens de meloeiro diferenciadoras às raças de 

Podosphaera xanthii e Golovinomyces cichoracearum (Adaptado de Stadnik, Kobori e Bettiol 

(2001) e McCreight et al., 2012). 

Diferenciadoras 

P. xanthii   G. cichoracearum 

Raça 

0 

Raça 

1 

Raça 

2F* 

Raça 

2US* 

Raça 

3 

Raça 

4 

Raça 

5 
  

Raça 

0 

Raça 

1 

Védrantais R S S S S S S   R S 

PMR 45 R R S S R S R   R S 

PMR 5 R R R R S R R   R R 

WMR 29 R R R H R S S   S S 

Edisto 47 R R R S R R S   R S 

PI 414723  R R R S R R R   R R 

Nantais Oblong  R S S S S - S   R R 

*: F= raça europeia; US= raça americana. 

R= resistente; S= suscetível; H= heterogêneo. 
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Tabela 2. Reação de genótipos de melão e Benincasa hispida à raça 4 de Podosphaera xanthii. 

UNESP-FCAV, Jaboticabal-SP, 2015 

Genótipos Média1 Reação2 Genótipos Média Reação 

A11 4,0 a S PI 180280 3,8 a S 

A12 4,0 a S Caroline 3,8 a S 

A23 4,0 a S C47 3,7 a S 

C160 4,0 a S Melão Gaúcho 3,7 a S 

C163 4,0 a S WMR 29 3,7 a S 

C180 4,0 a S A17 3,5 a S 

C189 4,0 a S C190 3,5 a S 

C246 4,0 a S C327 3,5 a S 

C265 4,0 a S A13 3,3 b S 

C272 4,0 a S PMR 45 3,3 b S 

C329 4,0 a S A28 3,2 b S 

C359 4,0 a S A25 3,0 b S 

C68 4,0 a S Pepino de neve 3,0 b S 

C70 4,0 a S A14 2,7 c S 

C71 4,0 a S PI 164320 2,5 c S 

C88 4,0 a S PI 179680 2,3 c S 

Flexuosus "M-2791" 4,0 a S PI 482398 2,2 c S 

PI 420149 4,0 a S A19 1,8 d R 

PI 420150 4,0 a S A32 0,7 e R 

PI 532830 4,0 a S Solarking – tipo gália 0,7 e R 

Védrantais 4,0 a S PI 124111 0,7 e R 

Nantais Oblong 4,0 a S PI 414723 0,7 e R 

PI 224769 4,0 a S A30 0,3 f R 

PI 183256 4,0 a S JAB-11 0,2 f R 

Melão verdadeiro 4,0 a S JAB-20 0,2 f R 

Mi Tang Ting 4,0 a S Perlita 0,0 f R 

Irene 4,0 a S JAB-3 0,0 f R 

Charentais Fom 1 4,0 a S Benincasa hispida 0,0 f R 

Fantasy 4,0 a S JAB-7 0,0 f R 

Louis 4,0 a S C384 0,0 f R 

PI 157082 4,0 a S C67 0,0 f R 

PI 420145 4,0 a S Edisto 47 0,0 f R 

A24 3,8 a S PMR 5 0,0 f R 

A29 3,8 a S JAB-9 0,0 f R 

C194 3,8 a S JAB-18 0,0 f R 

Teste F 37,56**      

Média 2,85      

CV (%) 15,76      

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
1 Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 1% de 

probabilidade. 
2 R= resistente, S= suscetível. 
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Tabela 3. Reação de linhagens diferenciadoras ao inóculo natural de Podosphaera xanthii em 

casa de vegetação. UNESP-FCAV, Jaboticabal-SP, 2015. 

Diferenciadoras Severidade (média) Reação1 

Véndrantais 4,00 S 

PMR 45 3,33 S 

PMR 5 0,00 R 

WMR 29 3,67 S 

Edisto 47 0,00 R 

PI 414723 0,67 R 

Nantais Oblong 4,00 S 

Raça identificada  4 

1 R= resistente; S= suscetível. 
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CAPÍTULO 3 – Identificação de uma raça de oídio das cucurbitáceas pelo 

método Tripleto-Septeto e estimativas de progresso de doença 
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RESUMO – A ocorrência de raças do patógeno e a falta de padronização nos métodos 
de identificação têm dificultado a utilização de resistência genética contra o oídio das 
cucurbitáceas. A falta de métodos adequados tem comprometido a avaliação de 
incidência de oídio de modo quantitativo. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo 
identificar uma raça de oídio das cucurbitáceas pelo método Tripleto-Septeto e estimar 
o progresso de doença via métodos “Area Under Disease Progress Stairs” (AUDPS) 
e “Area Under Disease Progress Curve” (AUDPC). O Experimento foi conduzido em 
uma casa de vegetação com uma população de oídio de ocorrência natural. A 
severidade de oídio foi avaliada em 21 diferenciadoras, aos 15, 22, 32 e 41 dias após 
a inoculação (DAI), com base em escala diagramática. A identificação da raça 
considerou somente a última avaliação, enquanto AUDPC e AUDPS, além de suas 
padronizações, consideraram as quatro avaliações. Foi identificada a raça 
anteriormente denominada S, agora designada como 127.127.126 pelo Tripleto-
Septeto. AUDPS identificou maiores índices de doença que AUDPC, bem como seus 
resultados corroboraram aqueles obtidos pelo método convencional de identificação 
de raças. AUDPS pode ser utilizada para avaliação de progresso de doença do oídio 
das cucurbitáceas. 
 
 
Palavras-chave: AUDPC, AUDPS, Cucumis melo, Podosphaera xanthii  
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IDENTIFYING A NEW CUCURBITS POWDERY MILDEW USING TRIPLET-
SEPTET METHOD, AND DISEASE PROGRESS ESTIMATIONS 

 
 

ABSTRACT – The occurrence of races and the lack of standardization of methods of 
identification have been hampered the use of genetic resistance against cucurbit 
powdery mildew (CPM). The lack of suitable methods has made difficult the 
assessment of CPM in quantitative ways. The method Triplet-Septet aims the 
internationalization of CPM identification. The method Area Under Disease Progress 
Stairs (AUDPS) is essentially derived from Area Under Disease Progress Curve 
(AUDPC), and both have been used to evaluate disease progresses on other crops. 
This work aimed to identify a CPM race in a greenhouse via method Triplet-Septet, 
and estimate the disease progress via AUDPC and AUDPS. This experiment was 
carried out in a greenhouse naturally infected with CPM. Severity of CPM was 
evaluated on 21 differentials at 15, 22, 32, and 41 days after inoculation (DAI), based 
on a visual scale. Race identification was based on the final evaluation, whereas 
AUDPC and AUDPS, and their standardizations were based on all four evaluations. 
Race S was identified based on the current race differentials, now designated as 
127.127.126 by the Triplet-Septet method. AUDPS identified higher levels of disease 
than AUDPC, and its results agreed with those obtained by conventional race 
identification methods (current and Triplet-Septet). AUDPS can be used to evaluate 
the disease progress on CPM. 
Keywords: AUDPC, AUDPS, Cucumis melo, Podosphaera xanthii 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O oídio é uma das doenças de maior severidade em cucurbitáceas. Os fungos 

biotróficos Podosphaera xanthii [syn. Sphaerotheca fuliginea (Schlecht) Pollacci, syn 

P. fusca] e Golovinomyces cichoracearum (DC) V.P. Heluta (syn. Erysiphe 

cichoracearum DC. Ex Mérat) são os principais agentes causais dessa doença e 

mundialmente disseminados. A espécie G. cichorarearum é mais observada no 

continente europeu e regiões de clima temperado, enquanto P. xanthii é observado 

em todo o continente americano e em áreas tropicais (KUZUYA et al., 2006; PÉREZ‐

GARCÍA et al., 2009). 

O oídio coloniza, principalmente, a superfície foliar das cucurbitáceas, podendo 

ocasionalmente infectar hastes e frutos. Sua infecção provoca a redução da área 

fotossintética, pela perda prematura de parte das folhas, ocasionando a redução na 

produção de fotossimilados. Como consequência, plantas infectadas produzem menor 

número de frutos e com baixa qualidade comercial, especialmente quanto ao nível de 
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sólidos solúveis e queimadura dos frutos pela irradiação solar direta (VIANA et al., 

2001). 

O controle desse fungo tem sido realizado principalmente pela aplicação de 

fungicidas ou pelo uso de cultivares resistentes. Entretanto, o patógeno tem 

desenvolvido resistência aos principais fungicidas (MCGRATH, 2001; MCGRATH, 

2006). Em contrapartida, o uso de cultivares resistentes apresenta vantagens ao 

manejo, por ser uma resistência duradoura e homogeneamente distribuída pelo 

campo, e por reduzir ou dispensar a aplicação de fungicidas (MCGRATH, 2006). 

A eficiência da resistência genética é comprometida pela ocorrência de novas 

raças dos agentes causais. Até o momento, são conhecidas 46 raças fisiológicas de 

P. xanthii, com aproximadamente 36 fontes de resistência em cucurbitáceas 

(MCCREIGHT, 2006; MCCREIGHT et al., 2012). 

O desenvolvimento de cultivares resistentes a todas as variações do patógeno 

é impraticável. Sendo assim, programas de melhoramento procuram atender a 

demandas regionais, de acordo com as raças de maior ocorrência naquela região, o 

que faz necessário o constante monitoramento de raças do patógeno. 

Atualmente, há grande controvérsia quanto à identificação de raças de oídio, 

pois são encontrados na literatura diferentes métodos de avaliação, grupos de 

diferenciadoras e nomenclaturas. Um novo sistema objetivo de identificação e de 

denominação tem sido proposto para identificar raças de oídio, denominado “Triplet-

Septet” (Triplo-Septeto), que se baseia na atribuição de um código obtido pela reação 

de 21 diferenciadoras divididas em três grupos de sete (LEBEDA et al., 2016). Os 

códigos podem variar de 00.00.00 (todas resistentes) a 127.127.127 (todas 

suscetíveis), e o método é matematicamente capaz de determinar 2.097.152 raças. 

Stadnik, Kobori e Bettiol (2001) ressaltam que há a carência de métodos que 

mensurem satisfatoriamente o oídio das cucurbitáceas de modo quantitativo. Van der 

Plank (1963) propôs um método que permite a avaliação progressiva de doenças, 

denominado Área Abaixo da Curva de Progresso de Doença, ou “Area Under Progress 

Disease Curve” (AUDPC). Porém, Simko e Piepho (2012) propuseram um método que 

melhor estima a primeira e a última avaliações de severidade de doença em relação 

ao anterior, denominando-o Área Abaixo dos Degraus de Progresso de Doença, ou 

“Area Under Disease Progress Stairs” (AUDPS). Ainda segundo os mesmos autores, 



62 
 

 
 

esse método tem auxiliado na identificação de QTLs para resistência em outras 

espécies vegetais a diversas doenças. 

O método Tripleto-Septeto foi baseado no sistema classificatório de raças de 

míldio em alface (Bremia lactucae) proposto por Ettekoven e Van Arend (1999). Esse 

método é recomendado pelo “International Bremia Evaluation Board (IBEB)” (ISF, 

2016) e internacionalmente adotado pelas empresas produtoras de sementes de 

alface. Esse método, se amplamente adotado pela comunidade científica, contribuirá 

para a padronização das identificações de raças de oídio, o que permitirá a 

extrapolação dos resultados das pesquisas no âmbito mundial. Por sua vez, métodos 

mais eficientes de estimação quantitativa de doenças são fundamentais para a melhor 

compreensão dos mecanismos de resistência, bem como seus controles genéticos.  

Visando à internacionalização das identificações de oídio, bem como a 

avaliação de reação de genótipos de meloeiro de modo quantitativo, este trabalho teve 

por objetivo identificar uma raça de oídio das cucurbitáceas em casa de vegetação 

por meio do método Tripleto-Septeto e estimar o progresso de doença via AUDPC e 

AUDPS. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado nas dependências do “United States Department 

of Agriculture” Unidade de Melhoramento e Proteção de Plantas, localizado na cidade 

de Salinas, Califórnia, no período de agosto a outubro de 2016. Foram utilizadas 21 

linhagens diferenciadoras de raças de P. xanthii propostas por Lebeda et al. (2016): 

Iran H, ‘Védrantais’, PI 179901, PI 234607, AR Rale’s Best Jumbo (AR HBJ), ‘PMR 

45’, ‘PMR 6’, WMR 29, ‘Edisto 47’, PI 414723, ‘PMR 5’, PI 124112, MR-1, PI 124111, 

PI 313970, ‘Noy Yizre’el’, PI 236355, ‘Negro’, ‘Amarillo’, ‘Nantais Oblong’ e Ames 

31282. 

Sementes das 21 diferenciadoras foram germinadas em papel umedecido, 

armazenado em caixas plásticas, a 25ºC e fotoperíodo de 12 h, em câmara de 

crescimento livre de oídio, marca Conviron® modelo 6050. Sementes germinadas 

foram transplantadas para potes plásticos de 0,5 L de capacidade, preenchidos com 

substrato comercial Sun Land™, sendo submetidas às mesmas condições 
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supracitadas. Devida à baixa germinação de ‘Amarillo’, somente uma planta desse 

genótipo foi avaliada. 

Passados 16 dias do transplantio, as mudas foram transferidas para casa de 

vegetação, naturalmente infestada com oídio, sendo distribuídas em delineamento de 

blocos casualizados, com três repetições e uma planta por parcela. Necessidades 

hídricas e nutricionais foram supridas pelo fornecimento diário de fertilizante solúvel 

em água, marca Nutriculture®, com concentrações de 17-5-17 de NPK, além de 

cálcio, magnésio e micronutrientes, em diluição 1:100, via irrigação por gotejamento. 

A identificação da espécie P. xanthii foi confirmada pela observação de conídios 

com corpos de fibrosina, com auxílio de microscópio óptico. Além disso, a mesma 

população de oídio foi previamente identificada como P. xanthii com base em 

características morfológicas e moleculares (BOJORQUES RAMOS et al., 2012). 

Logo após o transplantio, a 3ª ou 4ª folhas de cada planta foram inoculadas 

com fragmentos de micélio, em duas regiões equidistantes do limbo foliar. O inóculo 

foi coletado em plantas infectadas, na mesma casa de vegetação, com o auxílio de 

pincel de cerdas macias. 

Folhas verdadeiras foram avaliadas aos 15, 22, 32 e 41 dias após a inoculação 

(DAI). Níveis de infecção foram aferidos, utilizando-se de escala diagramática com 

notas variando de 1 a 9, descrita como: 1= sem evidência de doença; 2= vestígio de 

hifas, sem esporulação detectável; 3= hifas restritas, sem esporulação detectável; 4= 

algumas colônias presentes, esporulação; 5= colônias dispersas, esporulação; 6= 

numerosas colônias, esporulação; 7= 50% da superfície adaxial coberta com hifas e 

esporos, poucas colônias na superfície abaxial, abundante esporulação; 8= maior do 

que 50% da superfície adaxial coberta com hifas e esporos, dispersas colônias na 

superfície abaxial, abundante esporulação; e 9= superior a 75% da superfície adaxial 

coberta com hifas e esporos, colônias numerosas ou aglomeradas na superfície 

abaxial (MCREIGHT et al., 2012). 

A identificação da raça de P. xanthii foi determinada pela reação das 21 

diferenciadoras, baseando-se nas notas obtidas aos 41 DAI. A reação de 

suscetibilidade foi caracterizada pela severidade média igual ou superior a 4, sendo 

aquelas inferiores a 4 atribuídas à resistência. A designação da mesma seguiu os 

métodos alfanumérico (MCCREIGHT et al., 2012) e Tripleto-Septeto, este último 
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proposto por Lebeda et al. (2016), porém com modificações, uma vez que os mesmos 

autores sugerem a identificação de raças em ensaios com discos foliares em meio 

axênico. 

O progresso de doença foi mensurado utilizando-se dos métodos AUDPC (VAN 

DER PLANK, 1963) e AUDPS (SIMKO; PIEPHO, 2012). Adicionalmente, foram 

também estimadas padronizações desses métodos anteriormente citados (sAUDPC 

e sAUDPS) propostas por Simko e Piepho (2012). Visando a obter valores para 

comparação, progressos de doença também foram simulados para cada valor da 

escala de notas utilizada, compreendendo os mesmos intervalos de avaliação, porém 

com valores de doença constantes relativos a cada valor da escala utilizada. As 

diferenciadoras que obtiveram valores de AUDPC, AUDPS, sAUDPC e sAUDPS 

inferiores aos valores simulados para nota 4, foram consideradas resistentes. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias dos genótipos, 

comparadas pelo teste de Tukey. Os métodos sAUDPC e sAUDPS foram comparados 

pelo teste t de Student. Todas as análises foram realizadas com auxílio do programa 

estatístico SAS 9.4 University Edition. Excepcionalmente, dados de ‘Amarillo’ não 

foram incluídos nas análises estatísticas, pois houve somente uma planta desse 

material; no entanto, a reação dessa diferenciadora foi considerada para a 

identificação da raça do patógeno.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Reação das 21 diferenciadoras à P. xanthii 

A infecção ocorreu uniformemente nos tratamentos, como representado pelo 

baixo coeficiente de variação (CV) (Tabela 1). Colônias de P. xanthii ocorreram em 20 

das 21 diferenciadoras, com notas variando de 1 (PI 313970) a 9. Esse padrão de 

reação caracteriza a ocorrência da raça S (Tabela 1), que foi primeiramente observada 

em Yuma no estado do Arizona e em Holtville no estado da Califórnia (MCCREIGHT 

et al., 2005; MCCREIGHT; COFFEY, 2011). 

A severidade da doença variou entre as diferenciadoras. Nas mais afetadas, 

caracterizou-se pela total cobertura das folhas pelo patógeno com intensa 

esporulação, além de micélios nas hastes. Peculiarmente, em Ames 31282, foram 
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observados micélios de P. xanthii em frutos, tipo de infecção não comumente relatado. 

Este genótipo é resistente à raça pxCh1, de ocorrência exclusiva na China (LIU et al., 

2010), porém sua suscetibilidade à raça S foi reportada anteriormente (MCCREIGHT 

et al., 2012). 

Níveis moderados de infecção foram observados em MR-1, PI 124111 e PI 

124112, sendo que os dois últimos não diferiram entre si, mas foram estatisticamente 

distintos do primeiro (Tabela 1). Menores médias nesses genótipos podem ter sido 

devidas à formação de “bolhas” no limbo foliar, que são modificações associadas à 

resistência (SEDLÁĬOVÁ et al., 2009). As bolhas são similares a lesões com aspecto 

aquoso, em alto relevo, por vezes cloróticas, que delimitam ou impedem o 

desenvolvimento do patógeno na superfície foliar (MCCREIGHT, 2003; MCCREIGHT; 

COFFEY, 2011). No entanto, foram observadas colônias com intensa esporulação 

principalmente sobre folhas de hastes secundárias e ambas as hastes primárias e as 

secundárias de PI 124111 e PI 124112. 

O genótipo PI 313970 foi o único resistente, apresentando resistência do tipo 

bolha e diferindo estatisticamente dos demais. Essa resistência é conferida por um 

único gene em recessividade (MCCREIGHT; COFFEY, 2011). Embora obtidas 

médias que indicam resistência nas folhas, colônias de P. xanthii foram observadas 

sobre as hastes dessa diferenciadora; todavia, este tipo de infecção não é 

contemplado pelas escalas de avaliação de oídio atuais. Essa discrepância entre 

reações nas folhas e hastes foi anteriormente observada por McCreight e Coffey 

(2011) em algumas plantas desse mesmo genótipo, sendo que os mesmos autores 

atribuíram essa disparidade entre sintomas à possível heterogeneidade nos fatores 

de virulência do patógeno.  

Mediante o padrão de suscetibilidade apresentado pelas diferenciadoras, a 

mesma raça S pode ser designada pelo código Tripleto-Septeto como 127.127.126. 

Essa informação permitirá associar os resultados de pesquisas anteriores com a raça 

S (atualmente disponíveis), com futuras identificações utilizando o código tripleto, que 

é um método mais poderoso em termos de designação de raças, uma vez que é 

matematicamente capaz de distinguir até 2.097.152 variações do patógeno. 

Com exceção de PI 313970, todas as diferenciadoras foram suscetíveis à raça 

127.127.126. Desse modo, espera-se que outras cultivares, que foram desenvolvidas 
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utilizando uma dessas diferenciadoras como fonte de resistência, sejam também 

suscetíveis à mesma raça. Tal informação faz-se valiosa na escolha de cultivares em 

função dessa variação do patógeno. 

Por ser um método recente, são poucas as pesquisas utilizando o Tripleto-

Septeto. Lebeda et al. (2012) avaliaram a ocorrência de raças de oídio em Cucurbita 

maxima, Cucurbita moschata, Cucurbita pepo e Cucumis melo na República Checa. 

Foram identificadas quatro raças de G. cichoracearum (51.15.103; 55.63.119; 

51.31.103 e 54.15.113) e 12 de P. xanthii (55.78.124; 23.0.124; 55.13.125; 51.12.116; 

127.63.127; 119.13.127; 55.14.125; 23.4.125; 55.5.125; 55.15.125; 55.0.126 e 

55.47.125). Deve-se ressaltar, porém, que esses códigos foram obtidos utilizando um 

conjunto de 21 diferenciadoras que só diferiu do aqui utilizado pelo uso de ‘Solatur’ ao 

invés de Ames 31282 compondo o último grupo tripleto. Portanto, tais denominações 

não podem ser diretamente comparadas com o método proposto em 2016, 

requerendo cautela, principalmente ao se analisar o terceiro subcódigo Tripleto-

Septeto, no qual ‘Solatur’ foi posterior e definitivamente substituída por Ames 31282 

(LEBEDA et al., 2016). 

Lebeda et al. (2012) ainda ressaltam que o uso do código tripleto revelou 

grande potencial das fontes de resistência ao oídio para a piramidação de genes, uma 

vez que esse método é capaz de identificar maior número de raças. Os mesmos 

autores constataram, também, que algumas diferenciadoras, consideradas 

equivalentes em termos de resistência ao oídio, apresentaram diferentes reações ao 

patógeno, destacando a complexidade e a variabilidade dos mecanismos de 

resistência no hospedeiro, bem como o grande número de raças dos agentes causais 

do oídio, especialmente P. xanthii. 

 

 

3.2 Progresso de doença 

 

Dados de AUDPC, AUDPS, sAUDPC e sAUDPS foram simulados para os 

intervalos de avaliação de 15, 22, 32 e 41 DAI para cada nota abordada pela escala 

de notas, pela qual notas ≥4 são consideradas suscetíveis. Ao analisar esse valor da 

escala de notas pelos estimadores de progresso de doença, foram obtidos os 
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seguintes valores: 104,0 (AUDPC), 138,67 (AUDPS), 4,0 (sAUDPC) e 4,0 (sAUDPS) 

(Tabela 2). Esses valores foram considerados os limiares de resistência, sendo que 

genótipos de valor igual ou superior foram tidos como suscetíveis. Essas simulações 

devem ser realizadas para cada estudo, visto que os valores podem variar de acordo 

com a escala de notas utilizada, número de avaliações e intervalos entre avaliações. 

A Análise de Variância identificou diferenças significativas (p<0,01) entre as 

diferenciadoras em relação a todas as medidas de progresso de doença em casa de 

vegetação (Tabela 3). O teste t de Student mostrou diferenças significativas (p<0,01) 

entre sAUDPC em relação à sAUDPS (Tabela 3). Testes de média mostraram 

classificações semelhantes, pois houve somente uma diferença classificatória entre 

AUDPC e AUDPS, sendo que esses resultados se repetiram em sAUDPC e sAUDPS. 

O método proposto por Simko e Piepho (2012) identificou maiores níveis de 

doença do que aquele postulado por Van der Plank (1963), com médias de 220,05 e 

168,12, respectivamente. De modo contrário, menores médias foram observadas para 

sAUDPS (6,35) em comparação com sAUDPC (6,46). Entretanto, Simko e Piepho 

(2012) enfatizam que a eficácia de cada método deve ser atribuída a maiores valores 

pelo teste F, menores CV e raiz do quadrado médio do resíduo. Seguindo essas 

premissas, pode-se afirmar que AUDPS e sAUDPS são mais eficientes na avaliação 

do progresso do oídio das cucurbitáceas do que AUDPC e sAUDPC, respectivamente 

(Tabela 3). 

O menor progresso de doença foi atribuído a PI 313970 para todos os métodos 

utilizados. Comparando-se os limiares de resistência (Tabela 2) com os valores desse 

genótipo, pode-se considerá-lo resistente. Além disso, o teste de Tukey distinguiu-o 

das demais diferenciadoras, assim como ocorrido na identificação da raça pelo 

método Tripleto-Septeto. A concordância entre essas metodologias pode indicar que 

identificações de raças de oídio podem ser também realizadas utilizando AUDPC ou 

AUDPS. 

Maiores níveis de infecção foram obtidos por Iran H por todos os métodos, 

embora só tenha diferido estatisticamente de PI 124112, MR-1, PI 124111 (moderados 

níveis de resistência) e PI 313970 (resistente), estes quatro foram os únicos genótipos 

que formaram bolhas no limbo foliar (Tabela 3).  
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De maneira geral, os resultados de sAUDPC e sAUDPS refletiram aqueles 

obtidos por AUDPC e AUDPS. No entanto, Simko e Piepho (2012) explicam que as 

padronizações são necessárias quando se deseja comparar a eficiência dos métodos 

entre si, pois matematicamente consideram diferentes períodos de tempo. AUDPS 

adiciona a primeira e a última avaliações um período adicional referente à metade do 

intervalo médio das avaliações. 

O método AUDPS foi considerado mais eficiente, por identificar maiores níveis 

de doença e significância, além de menor CV. Todavia, há relatos de usos bem-

sucedidos de AUDPC para a estimação de níveis de oídio em cucurbitáceas. Mitchell 

et al. (2007) avaliaram a suscetibilidade de melões tipo Gália ao oídio por meio de 

AUDPC e identificaram as cultivares ‘Nestor’, ‘Galileo’ e ‘Vicar’ como tolerantes. 

Também utilizando a mesma metodologia, McGrath e Shishkoff (2003) analisaram a 

eficiência de produtos biológicos no controle de oídio das cucurbitáceas, observando, 

entretanto, que os menores níveis de doença foram obtidos por meio de controle 

químico, quando utilizados os fungicidas Chlorothalonil e Myclobutanil. 

O uso do método AUDPS mostra-se viável para avaliação de genótipos com 

diferentes níveis de resistência em outras culturas. Simko et al. (2014) detectaram 

quatro QTLs para resistência em alface ao oídio (G. cichoracearum sensu stricto) que 

explicaram entre 35 e 42% da variação fenotípica, por meio de AUDPS, em 

associação com valores percentuais de doença. Ainda para a cultura da alface, foram 

identificados dois QTLs (qDM2.1 e qDM5.1) para resistência ao míldio (Bremia 

lactucae), também utilizando-se de AUDPS (SIMKO et al., 2013).  

Similarmente, Baichoo e Jaufeerally-Fakim (2016) utilizaram AUDPS para 

estimar o progresso de Ralstonia solanacearum em linhagens de Solanum spp., a fim 

de se identificar marcadores genéticos associados à resistência. Níveis de 

suscetibilidade foram observados nas cultivares ‘Quatree carrées’ e ‘Spunta’ em 

valores respectivos de 54,1 e 53,7, enquanto nível de resistência moderada foi 

atribuído a ‘MST 32/1’ (34,3). 

Baseando-se nos estudos bem-sucedidos utilizando o AUDPS em outras 

espécies e os resultados aqui apresentados, é possível afirmar que métodos de 

estimação de progresso de doença podem auxiliar na identificação de novas fontes 
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de resistência ao oídio das cucurbitáceas em melões e em outras espécies da mesma 

família botânica. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 A anteriormente denominada raça S é equivalente à raça com a codificação 

127.127.126 de Podosphaera xanthii, pelo método Tripleto-Septeto. 

 O genótipo PI 313970 é resistente à raça 127.127.126 de P. xanthii. 

 O método AUDPS é mais eficiente para estimar progressos de P. xanthii do que 

AUDPC, podendo ser indicado para avaliação de genótipos de melão quanto à 

resistência de oídio.  
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Tabela 1. Reação de 21 diferenciadoras de raças de Podosphaera xanthi a um 

isolado em casa de vegetação, aos 41 dias após a inoculação, grupos 

e pesos pelo método Tripleto-Septeto. 

Diferenciadora Severidade média1 Reação2 
Triplet-Septet 

Grupo Peso 

Iran H 9,0 a S 1.1 1 

Védrantais 9,0 a S 1.2 2 

PI 179901 9,0 a S 1.3 4 

PI 234607 9,0 a S 1.4 8 

AR HBJ 9,0 a S 1.5 16 

PMR 45 9,0 a S 1.6 32 

PMR 6 8,7 a S 1.7 64 

 
 

 
 

 
 

WMR 29 9,0 a S 2.1 1 

Edisto 47 8,7 ab S 2.2 2 

PI 414723 9,0 a S 2.3 4 

PMR 5 9,0 a S 2.4 8 

PI 124112 7,0 b S 2.5 16 

MR-1 5,3 c S 2.6 32 

PI 124111 7,0 b S 2.7 64 

 
 

 
 

 
 

PI 313970 1,0 d R 3.1 0 

Noy Yzre‘el 9,0 a S 3.2 2 

PI 236355 9,0 a S 3.3 4 

Negro 8,3 ab S 3.4 8 

Amarillo3 9,0  S 3.5 16 

Nantais Oblong 9,0 a S 3.6 32 

Ames 31282 9,0 a S 3.7 64 

Teste F 40,83**   

Média 8,13   

CV (%)  6,16    

Nomenclatura alfanumérica  S  

Código Tripleto-Septeto  127.127.126  

1Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente a P<0,05 pelo 

teste de Tukey;  
2R= resistente; S= suscetível; **Significativo a P<0,01 pelo teste F;  
3Reação baseada em uma única planta, não incluída na Análise de variância.  
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Tabela 2. Dados simulados para progresso de Podosphaera xanthii via Área Abaixo 

da Curva de Progresso de Doença (AUDPC), Área Abaixo dos Degraus de 

Progresso de Doença (AUDPS) e padronizações para ambos os métodos, 

sAUDPC e sAUDPS, respectivamente. Notas da escala de 1 a 9 foram 

utilizadas para gerar os valores brutos simulados para 15, 22, 32 e 41 dias 

após a inoculação. 

Escala de notas AUDPC¹ AUDPS² sAUDPC sAUDPS 

1 26,00 34,67 1,00 1,00 

2 52,00 69,33 2,00 2,00 

3 78,00 104,00 3,00 3,00 

4 104,00 138,67 4,00 4,00 

5 130,00 173,33 5,00 5,00 

6 156,00 208,00 6,00 6,00 

7 182,00 242,67 7,00 7,00 

8 208,00 277,33 8,00 8,00 

9 234,00 312,00 9,00 9,00 

1Van der Plank (1963); 2Simko e Piepho (2012). 
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Tabela 3. Progresso de Podosphaera xanthii em 20 diferenciadoras de raças, 

utilizando o método Área Abaixo da Curva de Progresso de Doença 

(AUDPC), Área Abaixo dos Degraus de Progresso de Doença (AUDPS) e 

padronizações para ambos os métodos (sAUDPC e sAUDPS); dados 

coletados aos 15, 22, 32 e 41 dias após a inoculação em uma casa de 

vegetação, Salinas-CA. 

Diferenciadora AUDPC1 AUDPS2 sAUDPC sAUDPS 

Iran H 202,50 a3 266,06 a 7,8 a 7,7 a 

Védrantais 196,17 ab 259,72 a 7,5 ab 7,5 a 

PI 179901 191,33 ab 252,00 ab 7,4 ab 7,3 ab 

PI 234607 170,33 abc 223,78 abc 6,6 abc 6,5 abc 

AR HBJ 196,17 ab 255,39 ab 7,5 ab 7,4 ab 

PMR 45 185,33 ab 246,00 ab 7,1 ab 7,1 ab 

PMR 6 155,00 abc 201,22 abc 6,0 abc 5,8 abc 

 

WMR 29 198,50 a 260,61 a 7,6 a 7,5 a 

Edisto 47 177,67 abc 229,67 abc 6,8 abc 6,6 abc 

PI 414723 169,50 abc 225,83 abc 6,5 abc 6,5 abc 

PMR 5 171,67 abc 219,33 abc 6,6 abc 6,3 abc 

PI 124112 145,50 bc 190,28 bc 5,6 bc 5,5 bc 

MR-1 123,50 c 165,39 c 4,8 c 4,8 c 

PI 124111 128,83 c 167,83 c 5,0 c 4,8 c 

 

PI 313970 34,50 d 43,17 d 1,3 d 1,2 d 

Noy Yzre’el 177,33 abc 235,11 ab 6,8 abc 6,8 ab 

PI 236355 181,07 ab 231,02 abc 7,0 abc 6,7 abc 

Negro 186,83 ab 243,17 ab 7,2 ab 7,0 ab 

N. Oblong 192,17 ab 249,94 ab 7,4 ab 7,2 ab 

Ames 31282 182,50 ab 238,83 ab 7,0 ab 6,9 ab 

Teste F 14,37** 15,89** 14,37** 15,89** 

Teste t   7,50++ 

Média 168,12 220,05 6,46 6,35 

CV (%) 9,98 9,57 9,98 9,57 
1Van der Plank (1963); 2Simko e Piepho (2012); 3Médias seguidas pela mesma letra 
na coluna não diferem significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey; **Significativo 
a (p<0,01) pelo teste F; ++Significativo a (p<0,01) pelo teste t. 
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