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Resumo 

Introdução: O uso do porta enxerto é uma pratica muito eficiente para combater patógenos de solo em hortaliças. A enxertia 

é um método que controla patógenos de solo, e evita o contato de plantas sensíveis com o agente patógeno. O porta enxerto resistente 

se mantem vivo mesmo em solo contaminado, mantendo a planta viva e produtiva (Piel, 2003). Esse trabalho tem como objetivo avaliar 

genótipos de Solanum lycocarpum (Lobeira), Solanum paniculatum (Jurubeba), Solanum Melogena (berinjela), Solanum aethiopicum, 

(jiló), e Solanum lycopersicum (tomate), para resistência a Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici RAÇA 3 e vários outros tipos de 

patógenos de solo que são de difícil controle. Como testemunha iremos usar o tomateiro “Santa Clara”. Fusarium lycopersici é um 

patógeno de solo que ataca com muita agressividade os tomateiros, as Raças 1 e 2 predomina em todo pais, já a Raça 3 é mais 

agressivo e atualmente esta localizado apenas nos estados do ES, MG, BA e RJ. Atualmente não existe muitas cultivares de tomateiro 

e porta enxerto resistente para essa raça. Por tanto os principais objetivos desse trabalho é avaliar melhores espécies de solanum 

resistente a Fusarium e outros patógenos de solo. Encontrar plantas compatíveis geneticamente com o tomateiro para montar o porta 

enxerto. Havendo compatibilidade desses, testar a produção do tomateiro com porta enxerto.  
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Abstract 

Introduction: The use of rootstock is a very effective practices to combat soil-borne pathogens in vegetables. Grafting is a method that 

controls soil borne pathogens and avoids the contact of susceptible plants with the pathogen. The resistant rootstock keeps alive even 

in contaminated soil, keeping it alive and productive plant (Piel, 2003). This study aims to evaluate genotypes of Solanum Lycocarpum 

(Lobeira), Solanum paniculatum (Jurubeba), Solanum melogena (eggplant), Solanum aethiopicum (eggplant), and Solanum lyco-

perscum (tomato), for resistance to Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici RACE 3 and various other types of soil pathogens that are 

difficult to control. As a witness will use the tomato "Santa Clara". Lycopersici Fusarium is a soil pathogen that attacks very aggressively 

tomato plants, the Races 1 and 2 prevails in the whole country, as the race 3 is more aggressive and now is located in the states of 

Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia and Rio de Janeiro. Currently do not exist many tomato cultivars resistant rootstock for this race. 

Therefore the main objective of this paper is best species of Solanum resistant to Fusarium and other soil pathogens. Find compatible 

plants genetically with tomato to mount the rootstock. Having compatibility of test the production of tomato with rootstock. 
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Introdução 

O Tomate pertence à família das 

Solanaceas, é um fruto muito utilizado na 

gastronomia brasileira (Andrade et al, 2009), 

podendo ser consumido in natura ou processado, 

teve uma boa aceitação por ter uma sabor 

agradável e doce, e possuir uma grande 

concentração de substancias benéficas para o 

corpo, uma dessas substâncias é o licopeno que 

previne o câncer de próstata (Lopes, 2005). O 

tomateiro é uma planta semi-perene, que é 

atualmente plantada anualmente e, assim como as 

solanáceas, são sensíveis á variações extrema de 

temperatura Mesmo com essa sensibilidade é uma 

das hortaliças mais produzidas no mundo 

(Andrade, 2009). Segundo Andrade et al (2005) a 



  
 

produção de tomate se torna limitante devido a 

alta ocorrência de problemas fitossanitários que 

podem ser causados por bactérias fungos, vírus e 

nematoides (Lopes, Reis 2007). Uma das 

principais doenças que ataca o tomateiro é a 

murcha de fusarium, causada pelo fungo Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici (Souza et al 2010). É 

um patógeno que  tem preferência por 

temperaturas altas em torno de 28°C 

aproximadamente. Ela surge nas reboleiras das 

plantas, seus sintomas iniciam-se com as folhas 

mais velhas amareladas seguidas pelas mais 

novas rapidamente (Lopes, Reis 2007). Quando 

cortado o caule da planta infectada pode observar 

o escurecimento dos vasos condutores ficando 

com uma coloração roxeada, típico dessa doença 

(Andrade et al, 2009). A doença pode manifestar 

em qualquer estagio da planta, é um patógeno de 

solo que permanece viável no solo durante anos 

(Souza et al, 2010). Atualmente é conhecida três 

raças de F. oxysporum f. sp. lycopersici, a raça 1, 

2 e 3, sendo que a raça 1 é mais comum e a raça 

3 ainda está restrita em 4 estados (Espirito Santo, 

Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais (Andrade et 

al, 2005). A raça 3 é a mais nova relatada e 

considerada a mais agressiva que as raças 1 e 2, 

possui poucas cultivares resistentes e poucas 

formas de prevenção e combate da doença.  

O Uso de porta enxerto para a produção de 

tomate vem se mostrando muito viável para áreas 

infestadas pela doença, pois o controle químico 

apresenta desvantagens que o torna pouco 

favorável ao produtor (Blancard, 1996). O uso de 

porta enxerto é usualmente utilizado em 

Solanaceas e Curcubitaceas (Lopes et al, 2009). É 

uma técnica utilizada há muitos anos na Holanda e 

principalmente em países com Japão e Espanha. 

No Brasil essa técnica vem crescendo bastante, 

prevendo não só obter frutos resistentes mais 

frutos com melhor qualidade visual (Pier, 2003). 

Para o consumo o fruto deve apresentar um 

conjunto de atributos físicos, sensoriais e sua 

composição química (Cardoso et al, 2006) 

características que não pode perder com o uso do 

porta enxerto. 

 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação do ICESP Promove. Foram escolhidas 

como porta-enxertos 4 tipos de solanácea 

Solanum lycocarpum (Lobeira), Solanum 

paniculatum (Jurubeba), Solanum Melogena 

(berinjela), Solanum aethiopicum, (jiló).  

Para as espécies de berinjela e jiló as sementes 

foram obtidas comercialmente da marca Feltrin. As 

espécies de jurubeba e lobeira foram colhidas os 

frutos maduros no cerrado na região de Padre 

Bernardo GO. As sementes foram retiradas a mão, 

lavadas e secas ao sol para não mofar e mantidas 

na geladeira por todo o período do experimento. 

As sementes foram colocadas em bandejas 

de isopor de 120 células cada, contendo substrato 

comercial a base de vermiculita e casca de pinus 

carbonizada. Após de 40 dias do semeio as mudas 

foram retiradas e passadas para vasos de 0,5L 

com a mistura de substrato e terra preta. Foram 

mantidas nos vasos por um semana para se 

adaptarem ao vaso, após esse período foi feito o 

enxerto com o tomate.  

Para o enxerto foi usado bisturi vendido 

comercialmente e as hastes do cavalo do enxerto 

foram cortadas em V mantendo apenas a raiz e 

parte do caule e descartando a parte das folhas, 

nas mudas de tomate foi cortado em Y a fim que 

se encaixasse com o cavalo descartando a raiz 

mantendo apenas as folhas e parte do caule. Para 

melhor resultado foi observado o tamanho do 

caule das duas plantas a fim de escolher as que 

possuem tamanhos parecidos do diâmetro. As 

planas foram fechadas com filme plástico, fixadas 

com presilhas para enxerto e depois de 10 dias foi 

observado o resultado dos enxertos. 

 

Resultados 

As sementes das espécies silvestres sendo 

elas Solanum lycocarpum (Lobeira), Solanum 

paniculatum (Jurubeba) não puderam ser testadas 

como o esperado, pois mesmo sendo semeadas 

em bandejas com substratos e sendo irrigada 

adequadamente não tiveram germinação. 

Provavelmente em função de características de 

fisiológicas da semente, como dormência. 

Para essas sementes foram feitas teste de 

germinação para saber a qualidade das sementes 

devido a não germinação inicial. No primeiro teste 

as sementes foram colocadas em placa de Petri 

de vidro com papel umedecido em baixo e com 

boas condições de luz, não teve germinação e 

cresceu uma grande quantidade de fungos e 

bactérias (Figura 1). Após isso as sementes 

passaram por um segundo teste de germinação, 

as quais foram lavadas com sabão, logo após 

passadas em hipoclorito de sódio e álcool 92% 

secas e colocadas na placa de petri. 

 

 

 



  
 
Figura 01 – Teste de germinação de sementes de jurubeba 

(esquerda) e lobeira (direita) em placa de petri. 

 
 

As sementes de lobeira passaram pelo 

processo de escarificação, sendo lixadas por lixas 

de unha e passadas pelo método de assepsia, 

após esse processo apenas as sementes e 

jurubebas tiveram germinação, enquanto a lobeira 

não apresentou nenhuma semente germinada. A 

enxertia foi feita com plantas sadias e com mesmo 

diâmetro do caule, os cortes foram feitos com 

bisturi em tamanho que as duas plantas se 

encaixassem perfeitamente, após a junção das 

duas partes das plantas foi passado filme plástico 

em volta do corte e colocado uma presilha para 

sustentação da planta (Figura 02). 

 
Figura 02 - Mudas para enxerto (esquerda) - Corte do enxerto 

(direita) 

 
 

Foram feitas 3 repetições do processo de 

enxertia o primeiro processo foi feito no período do 

dia quando o clima estava úmido e chuvoso e 

devido a isso não teve cicatrização, na segunda 

repetição devido a falta de pratica de 20  enxertos 

apenas 4 sobreviveram e na terceira repetição de 

20 enxertos obtemos 07 enxertos (Figura 04 e 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04 – Mudas enxertadas. 

 
 
Figura 05 – Resultados dos enxertos 

 

 

Discussão 

A enxertia surgiu como controle de 

patógenos habitantes no solo, esse sistema 

possibilita a produção em estufas contamina ou 

em capo contaminados, a enxertia poderá tornar 

viável o cultivo de hortaliças em regiões que não 

podem mais produzir devido a contaminação, 

assim reduz o impacto para o meio ambiente pois 

não utiliza químicos para controle. A planta 

enxertada tem um custo maior devido a todos os 

fatores que envolvem a sua produção, como o 

custo de obtenção das sementes, utensílios 

utilizados para a execução do processo e não 

menos importante, o tempo e mão-de-obra 

envolvidos. Outro fator que deve ser levado em 

consideração é o não pegamento das mudas, o 

que leva a necessidade de repetição do serviço. 

Mas as vantagens obtidas por essa técnica a faz 

ser bastante utilizada em produção de hortaliças 

como o tomate. Nesse trabalho ainda não foi 



  
 

possível obter os resultados esperados, 

principalmente em função da não esperada falta 

de germinação dos materiais testados. Como 

muitas vezes esses materiais são obtidos no 

campo e não são materiais comerciais, sua taxa 

de germinação não é verificada e nem uma 

possível dormência fisiológica é observada. Este 

fato levou a fazer testes de germinação onde 

pode-se constatar que a germinação do material é 

baixa. Outro ponto observado nesse trabalho é 

que há a necessidade de se fazer uma limpeza 

nas sementes para evitar contaminação com 

fungos e bactérias oriundas das infecções que 

ocorrem no campo. 

Apesar de todos estes entraves 

experimentais, Foi observado que as plantas nas 

quais foi possível fazer a enxertia ela se manteve 

viável o que indica que é possível utilizar esta 

técnica nas espécies selecionadas para obter 

plantas com as características desejáveis em 

relação à resistência a calor e a doença. Obter 

bons resultados com esse trabalho é importante 

para a redução de custos com plantas enxertadas 

obtidas comercialmente por empresas 

especialistas na área, pois é um sistema mais 

simples e barato e para não favorecer o aumento 

da população de patógenos de solo. 

 

Conclusão: 

O uso da pratica de enxertia é viável 

para produtores com solos contaminados, a sua 

execução e difícil e requer de experiência, mas 

tendo lugar calmo e sem interferência de animais, 

pessoas, e com clima e irrigação adequada se 

obtém bons enxertos.  
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