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RESISTÊNCIA DE Coffea richardii A Leucoptera coffeella
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O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) realiza desde o início da década de oitenta pesquisas visando à
obtenção de variedades de Coffea arabica resistentes ao bicho mineiro do cafeeiro (Leucoptera coffeella),
principal praga da cultura. As plantas resistentes são obtidas através de cruzamentos convencionais seguidos
de retrocruzamentos sucessivos para C. arabica, utilizando-se como fonte genética de resistência, as espécies
diplóides Coffea racemosa e Coffea stenophylla, pertencentes ao Banco de Germoplasma do IAC. Nos últimos
anos, o desenvolvimento da biologia molecular e a efetivação do projeto genoma café vêm fornecendo
ferramentas para a utilização de outras fontes de resistência para o inseto, ampliando em importância as
demais espécies do gênero Coffea, mantidas pelo IAC. Algumas espécies malgaches recentemente, introduzidas
no Banco de Germoplasma apresentam especial interesse para o melhoramento genético, sobretudo em função
da ausência de cafeína nas sementes. Neste trabalho procurou-se avaliar também a resistência ao bicho
mineiro de plantas pertencentes a uma destas espécies. Foram testados 22 indivíduos da espécie C. richardii,
mantidos em casa de vegetação. De cada planta retirou-se 3 folhas desenvolvidas, as quais foram fixadas pelo
pecíolo em suporte de isopor para a infestação em gaiolas de criação do inseto, mantidas pelo IAC. Após a
postura, foram cortados 3 discos de 1 cm de diâmetro por folha, cada qual contando com 3 ovos, mantidos em
câmara úmida por 10 dias. A avaliação das lesões foi feita mediante a escala de pontos de 0 a 4, sendo 0 a
ausência de penetração da lagarta no mesófilo foliar e 4 a lesão clássica causada pelo inseto em plantas
suscetíveis. Como controle foram utilizadas folhas da cultivar Mundo Novo de C. arabica, suscetível ao bicho
mineiro. Os resultados demonstraram que as plantas avaliadas são altamente resistentes à praga, sendo que
16 entre as 22, ou 73%, apresentaram uma nota média dos discos entre 0 e 1; as plantas restantes obtiveram
notas médias entre 1 e 2, o que representa ausência de dano significativo e impedimento de desenvolvimento
do inseto. Do total avaliado, 7 plantas obtiveram nota média igual a 0, ou seja, ausência de penetração da
lagarta no interior da folha. As folhas da variedade utilizada como controle apresentaram nota média igual a 4.
O tempo de eclosão das lagartas foi de 5 dias após a oviposição nas folhas de Mundo Novo, e 7 dias nas folhas
de C. richardii.
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