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RESUMO

O tomate (Solanum lycopersicum) se destaca entre as hortaliças no Brasil com percentual representativo. Patógenos presentes no solo são perceptíveis em função dos danos

econômicos que causam a estas culturas. Os nematóides estão presentes em todas as plantas cultivadas de importância econômica, com destaque para o tomateiro.

Meloidogyne enterolobii está disperso por grande parte do território brasileiro e constitui o principal fator limitante ao cultivo de solanáceas como tomateiro. No manejo integrado

de nematoides, o uso de cultivares resistentes é uma alternativa vantajosa e econômica, comparado ao emprego de nematicidas. O uso de plantas resistentes é o método mais

vantajoso do ponto de vista econômico e ecológico de controle de doenças de plantas. Esta pesquisa tem por objetivos prospectar fontes de resistência ao nematóide

(Meloidogyne enterolobii) em Solanáceas nativas com potencial para serem utilizadas como porta-enxerto de variedades comerciais de tomateiro e/ou integrar genótipo de futuros

trabalhos de melhoramento. O experimento encontra-se na fase inicial. Foram semeadas três espécies de solanáceas nativas Jurubeba (S. Paniculatum), a Jurubeba-brava

(Solanum Spp.) e o Joá-bravo (S. aculeatissimum), a espécie Capsicum foi o pimentão (Capsicumannuum L.). Até o momento o que se pode informar é que o tomate cereja e as

solanáceas nativas germinaram seis dias após a semeadura, no entanto para o pimentão está previsto um período de 14 dias para a germinação. Devido ao atraso na aquisição

das sementes, ainda não se pode apresentar dados conclusivos, o que deverá ocorrer nos próximos dois meses. Nessa fase inicial será inoculado o nematóide (Meloidogyne

enterolobii) em substrato juntamente com as plantas para que se realize a avaliação da resistência destas ao nematóide. Após concluída esta etapa passará então à avaliação da

resistência e avaliação da adaptabilidade dos porta-enxertos com variedades comerciais de tomateiros.
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