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RESUMO 
O vírus Y da batata (PVY) é uma das principais viroses que causam perdas na cultura da 

batata. A resistência genética é tida como a maneira mais eficaz de obter controle desta 

virose. Os objetivos deste trabalho foram identificar clones de batata imunes ao PVY e de 

constituição duplex (RyRyryry) e avaliar suas características agronômicas. Os clones 

avaliados foram provenientes do programa de melhoramento da Universidade Federal de 

Lavras, onde os experimentos foram realizados. Os clones foram avaliados quanto à 

imunidade ao PVY através de enxertia em plantas de fumo infectadas com o vírus e 

através do marcador SCAR desenvolvido por Kasai et. al. (2000). A constituição genética 

dos clones foi obtida através do cruzamento teste entre os clones imunes e a cultivar 

susceptível Chiquita. Foram conduzidos cinco ensaios distintos todos na safra do inverno 

para avaliação dos caracteres agronômicos. Foram identificados 62 clones imunes ao 

PVY, sendo dois duplex. Os clones duplex podem originar mais de 80% de progênies 

imunes ao PVY em cruzamentos com cultivares suscetíveis. Os clones imunes 

apresentaram comportamento agronômico satisfatório, destacando-se o excelente teor de 

matéria seca nos tubérculos. 
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ABSTRACT - Potato clones duplex for the Ry allele (RyRyryry) which confers 

immunity to PVY. 

The potato virus Y (PVY) is one of the most important viruses of the potato crop which can 

cause drastic reduction on tuber yield The most efficient control measure for this viruses is 

genetic resistence, since the chemical control of insect vectors is not effective. This study 

aims to identify clones immune to PVY through potato grafting onto virus infected tobaco 

(Nicotiana tabacum) plants and check their duplex genetic constitution for the Ry allele 

(RyRyryry) through a SCAR marker developed by Kasai et al (2000). The genetic 

constitutions of the clones were proposed from progenies derived from test-cross with a 

susceptible clone. The clones were also horticulturaly evaluated under field conditions. 

Five field trials were carried out in the Federal University of Lavras, Brazil during the winter 

season. Sixty-two clones were identified as immune to PVY through grafting. The SCAR 



marker allowed the identification of two clones duplex for the Ry allele (RyRyryry) which 

can be used as parentals to originate progenies with about 80% of immunity to PVY when 

crossed with susceptible clones. Besides, these clones were productive and presented 

high tuber dry matter content. 
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INTRODUÇÃO 

As viroses são freqüentemente relacionadas à degenerescência da batata-semente no 

Brasil. O PVY tem sido um dos mais importantes, conforme vários relatos na literatura 

(Souza-Dias, 1995; Slack, 1995). As medidas de controle para as doenças viróticas são 

basicamente de caráter preventivo, sendo que a resistência genética é o modo mais 

eficaz de se obtê-la. A resistência ao PVY é controlada pelo alelo Ry (Muñoz et al., 1975), 

que confere imunidade (ou resistência extrema) já na forma simplex (Ryryryry) 

(Swiezynski, 1994). Uma das estratégias de melhoramento visando a resistência às 

viroses é o aumento da freqüência dos alelos de resistência, pois permite a obtenção de 

genitores duplex (RyRyryry) que podem gerar mais de 80% de clones imunes ao PVY, 

facilitando os trabalhos de melhoramento (Pinto, 2003). . Os objetivos deste trabalho 

foram identificar clones de batata imunes ao PVY e de constituição duplex (RyRyryry) e 

avaliar suas características agronômicas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Lavras e foram avaliados 

aproximadamente duzentos clones de batata (designados de OAS e JUG) obtidos no 

programa de melhoramento genético da UFLA e previamente selecionados para 

imunidade aos vírus X e Y pelo método DAS-ELISA (Silva, 1999; Gadum, 2001). 

Foram avaliados, por enxertia, 68 clones OAS e 6 clones JUG em condições de casa-de-

vegetação. Foram utilizadas plantas de fumo cv. Turkish NN (TNN) para servirem como 

porta-enxerto. Como testemunha foi utilizada a cultivar Monalisa (suscetível) livre do vírus 

Y, enxertada em fumo infectado previamente por inoculação mecânica. A inoculação 

mecânica das plantas de fumo foi feita cerca de cinco a dez dias após o transplantio, por 

fricção do extrato obtido nas folhas previamente pulverizado com carborundum (400 

mesh). As plantas foram observadas até o aparecimento dos sintomas típicos da virose 

(mosaico) quando se procedeu a enxertia. Após o pegamento, em torno de 15 a 20 dias, 

avaliou-se a reação dos clones ao PVY pelo método sorológico DAS-ELISA. 

Foram avaliados aproximadamente 75 clones OAS e 5 clones JUG proveniente do 

cruzamento com a cultivar suscetível Chiquita (ry ry ry ry), para determinação da 

constituição genética dos clones. Foi feita também a análise molecular de duas 



testemunhas suscetíveis (cvs. Monalisa e Chiquita) e de dois clones (XY9 e XY7) 

originados do CIP – Peru, e classificados como resistentes, por possuírem o alelo Ry e 

apresentar uma banda de 321pb. O par de primers SCAR utilizado, designado de RYSC3 

de acordo com Kasai et al (2000), apresenta a seqüência: 5’ A T A C A C T C A T C T A A 

A T T T G A T G G 3’ e 5’ A G G A T A T A C G G C A T C A T T T T T C C A 3’. 

A constituição genética de cada clone foi determinada através da proporção de plantas 

descendentes que apresentaram a banda (resistentes) ou não (suscetíveis). As reações 

de amplificação foram realizadas em termociclador Eppendorf Mastercycle Gradient. 

Para a avaliação dos caracteres agronômicos, foram conduzidos cinco ensaios distintos 

na área experimental do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras. 

Todos os ensaios foram realizados na safra de inverno (abrangendo os meses de maio a 

agosto). Em todos os ensaios as parcelas foram constituídas de cinco plantas espaçadas 

de 0,35m x 0,75m. Como testemunhas foram empregadas as cultivares Monalisa (ensaios 

de 2001); Asterix, Atlantic, Monalisa e Achat (ensaios de 2002) e Asterix e Monalisa 

(ensaios de 2003). Avaliaram-se os seguintes caracteres: produção de tubérculos por 

planta, porcentagem de tubérculos graúdos, peso médio de tubérculos graúdos, peso 

específico de tubérculos e nota de aparência dos tubérculos. Os clones foram 

classificados pelo índice da soma de postos de Mulamba e Mock (1978) .    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 62 clones imunes ao PVY nos testes de enxertia. O teste de enxertia 

foi eficiente para identificar os clones imunes  porém, o emprego do marcador SCAR 

facilitou sobremaneira esta identificação.  

Foram identificados dois clones (OAS 3-30 e JUG 2-20) com constituição duplex 

(RyRyryry) e que poderão ser empregados para gerar progênies com aproximadamente 

80% de descendentes imunes ao PVY . Este resultado é animador sob o ponto de vista 

do melhoramento porque permitirá, a partir de agora, obter grandes populações de clones 

imunes e que deverão passar por avaliações apenas para caracteres agronômicos.  
Nos experimentos de campo, os clones avaliados foram semelhantes a cultivar 

testemunha, Monalisa, para a produtividade de tubérculos, porcentagem de tubérculos 

graúdos e peso médio de tubérculos graúdos. No entanto, muitos clones apresentaram 

peso específico de tubérculos superior à testemunha, ressaltando a sua melhor qualidade 

para a fritura. 

 Foram identificados clones simplex e duplex imunes ao PVY e que apresentaram 

comportamento agronômico satisfatório, destacando-se o excelente teor de matéria seca 



nos tubérculos. Os clones duplex facilitarão a obtenção de um maior número de progênies 

imunes ao PVY. 
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