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INTE RA CÇ Ã O ENTRE I SOLAMENTO S PO RTUGUE SES N Ã O 
HOMÓLOGOS DE Albugo c(lIulida E Brllssica oleracell 

Jo rge, L. I.: , Dias, J.S . 1 

I Esco la Superior Agrú ria de Bragança, Call1 pu s de Santa A polónia, 5301-855 
BRAGANÇA. PORTUGAL 

21nst iwto Superiordc Agronolllia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Ll S80A. PORTUGAL 

Abslrac t 

The inte rae tion 01' li ve non-homologolls pOrluguese isolates of A. cal/dida (rom 
isolateel n-om B. raJ7a - Ac50G, Ac508. Ac509 and Ac51 O, anel one fram Rapharllls 
salivlIs) in forty B. oleracea accessions 11'0111 d i ITerent geographic origins \Vas evalUaled 
at the cOlyleelon stagc. 

Some accessions presented susceplib i1 ily to lhe non-homologous iso lates of B. rapa, 
mai nl y head ca bbage 'Large Blood Red ' and savoy cabbage 'Brusselse Win ter' . These 
uecessions exhibited mean leve Is 01' inlec tion h igh\..:r than 20 and 46.7% respect ive ly, 
independently 0 1' the B. rapa iso late teslcd , The isola tes Ac508 and Ac51 O revealed 
highcr pathogenici ty in lhe B. olermxa accessions tested than isolates Ac506 and 
Ac509. 

T he isolat\..: Cram R. salivlIs \Vas the lcss pathogcni c ror lhe B. oleracea accessions 
tesled. T he ka le 'Verza Sa n G iovan ni ' was lhe access ion that exhib its h ighcr 
susceptibi li ty to this iso late \Vith 20.7% of intectcd pla nts, 

Non-ho ll1ologous isolales 01' B. rapo and R. salil'lIS \Vere able to eolonize some B. 
oleracea host access ions. which means tll ar it is important to stuely the interact io ll an el 
the var iab ility bctwecn d ilTc ren t brassica access ions and iso lares. and to rev iew the 
eoncept 01' " races" 01';/ . cam/ida tojámwe spcciolcs. 

Resumo 

Ava lio u-se :1 ní vel co tiledonar o potencia l de infecção de ci nco isolamentos 
portugueses de A. cam/ida (qua tro colh idos em Brassica rapa - Ac50G, Ac508 , Ae509 
e Ac5 1 O, e um em Raphal111S sativlIs - Ac513) em 40 amost ras de B. o/cracea de 
di fcrentes provenicncias geográficas. 

Algumas amost ras mostraram-se susceptíveis aos isolamentos nào homólogos de B. 
rapa, nomeadament e a Co uve repol ho ··La rge Blooel Red" e a Couve lom barda 
"Brusselse Winter" . Estas amostras apresentaram níveis médios de infecçào iguais ou 
super iores a 20,0 e a 46,7(Yo, rcspec ti vamente, independentemen te do isolamento de B. 
rapo testado . De e nt re es tes, os iso lamentos Ac50S e AcS IO reve lara m ma ior 
patogenicidade nas amostras de B. o/erocea testadas do que os Ac50G e Ac509. 

O isolamento de R. salivlIs Coi o menos patogén ico para as amostras de B. oleracea 
tes tadas . A couve Cavolo Verza "San G iovanni" fo i a amostra que ap resentou maior 
susceptibi lidade a este isolamento, com 20,7% de plantas inCecwdas. 

Os iso lamentos não-homólogos co lhidos em B. rapa e em R. sa tivlIs conseguiram 
colonizar algu mas amost ras de B. oleracea, o que sign i liea que é importante estuda r a 
interacção e a variabi lidade en tre as diICren les amost ras de hráss icas e os iso lamentos c 
rever o conceito de raças ti siológicas de A. calldida paraformae !)peciales . 

CrucífCras 
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I. Introduc;1o 

o A/bflgo c(mdida é um fungo oomicetn. parasita obrigatório das plantas da I~Hllilia 
das Brassicaceae (sinónimo de Cruei/i.-rae). com elevada cspccializaç[ío lis iológica para 
o hospedeiro. tendo sido até agora idt'ntilicadJs 10 raças fisiológicas. de que se destaca 
a raça 9. CI11 B. oleracea (Paunel & \Villiam s. 1963: Dclwiche & Williams, 1977: 
Pidskalny & Rimmer. 1985: Hill el ai .. 1988). 

É o agente causa l da doença conhecida por ferrugem branca das crucíferas. podendo 
causar graves prejuízos cm culturas cujo objec ti vo lo! a proc1uç[ío de rolhas (;:dgumas 
couves. couve chinesa e nabos para Iw-b iça), de inllorescências (nomeadamente couve
nor c brócolos) ou de semCnles [diversos tipos de mostarda usadas como condimentos 
(Brassic(I jlll1cea: B. lIigraJ, plantas elas quais se extrai ó leo de sementes (8. 1I0pflS: B. 
rapa). ou na produção comercial de sementes de brússicas]. 

Os sintomas provocados pelo ataque de A. cOl1dido s[ío apenas visíveis ao nível da 
parle acrt.!a elas plantas, causando o atrofiamenlo generalizado da mesma (Horst, 1990). 
As pla11las infectadas recobrem-se de pÍlstulas brancas. pulvurulcntas (daí a designação 
de ferrugem branca -"white rusl"), semelha ntes a vesiculas ("wh ite blisler"), e 
frequentemente apresentam hipertrofias. di storç:io e pigmentação anormal dos tecidos 
infectados (Smi th e! (I/., 1988). 

Em Portugal. é cada vez mais ti'cquente encontrar campos inl"eclados nas principais 
rcgi õt.!s produtoras de brússicas. o que parece cstar relacionado com a abertura das 
fronteiras c a introdução c cultivo de híbridos FI. assumindo a doen~':I maior 

importânc ia nalgul1Kls cu lti vares 'ouve tronchuda, couve repolho. couve-nor. couve-de
Bruxt.!las. nabo, e cOllve chinesa, ent re outras (Dias, comunicação pessoal). 

O objectivo do presente trabalho fo i avaliar. a nível cotiledonar. a inlcraeç;1o elllrc 
cinco isolamentos portugueses de A. crl11dida (4 colhidos em /J. rapa e I cm Rapl1011l1s 
safil'lIs) cm 40 amostras de B. oleracea de diferentes proveniências geogfÚfkas. 

2. Material t.: Métodos 

Neste estudo fo ram utilizadas 40 amostras de B. oleracea (Li Quadro I ) de di !crentes 
proveniêllci:ls geográficas c de diversas var iedades botânicas [c1t.:z B. o/eracea var. 
acephalll. incluindo couves galegas e "ka les": o ito couves· flor. 11. nleracea va r. 
bOfl:\'tis: o ito B. oleracea var. capirata. incluindo couves repolho e couves roxas: oito B. 
oleracea var. costata. incluindo couves de cone e pencas: três couves de Bruxelas (B. 
o/eracea var. gemmffera): uma B. oleracca va r. lIIedullosa, uma couve lomb:l rda (B . 
olcracca ViU. sabauda) e lima B. oleracea de Ciclo Curto (CrGC 3.4) utilizada como 
testemun ha por ler apresentado em estudos prévios rcnótipos de interacção de elevada 
susceptibilidade com isolamenlos de A. ccmdida colhidos em B. o/eracea (S:l nLOS et aI .. 
1996)]. Os códigos Pl'los quais estas cultivares se encontram referenciadas em bancos 
de germop lasmi.1, e os respectivos nomes vulg:lres c países de o rigem. encon tram-se 
descritos em Jorge ( 199&). 

Dos cinco isolamentos de A. c(flUlida testados três foram colhidos cm nabo (lJ. rapa 
V'lr. rllpaj, cm Portimão (Ac506). na Lourinhã tAc50&) c na Costa de Caparica 
(Ac509). O isolamento Ac51 O I"oi co lhi do cm couve chinesa (13. rapa var. pekil1el1si.\·) 
na Póvoa do Varzim , c ° isolamento Ac5 13 foi colhido cm rábano (R. smivlIs) em 
Ponimào. 

Fez-se uma casua li zaçfio aleatória comp leta das 40 amostras de B. oleracea em 
tabuleiros de alvco!os, e trinta repetições por amostra testada. Seis dias após a 
sementeira, procedeu-se à inoculaç[ío de cada cotilédonc completamente expandido 
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com duas gotas de I Opl de uma suspensão de I x \05 zoósporos/m l de cada um dos 
iso lament os. Para a lém da casuali zação das al110stras 11 0 tabu leiro, procedelH;e ú 
casualização da inocu lação dos cotilédones, para cada Ulll dos isolamentos testados. 
num delineamento em "split - plot". 

As cond ições de preparação das plantas. de in fecção c de incubação foram 
semelhantes i1s desc ritas por Williams (1985). A ava liação das interacções fenotípicas 
resu ltan tes lIe cada combi nação planw-isolamcnto roi reita 10 d ias após inoc ulação 
usando a escala de ava liação lIe Lecki e ef a/. (1996): NN = sem sintomas: (F)N = 
c loroscs e/oll pontuaç(ies necróticas r\.!st ritas à zona de inoculação da púgina superior do 
coti lédone: FN = nccroses intensas, que podem estender-se à página inferior do 
cot ilédonc; S I = pústulas de pequenas dimensões na página superior dos cotilédones e 

ausência de esporulnção na púgina inrerior; S2 = pústulas de pequenas dimensões 

espa lhadas na página superior dos cot ilédones c também na pági na inferior; S3 = 

püstulas de pequcnas a grandes dimensões na p::'lgilla superior dos cot ilédones e püstu las 
de grandes d imensões ou coalcsccll tes l1a pág ina inferior dos co tilêdones, Oll eobpso dc 
tecidos na plan ta . Apenas nas class~s SI, S2 c S3 se detecta cspondação do fungo. 

Os fenótipos de interacção (F I) obtidos to ram reagrupados, por forma a porem em 
evidência a sua sCl11ellwnça, em quatro grupos - NN , l(F)N+rN], S I e lS2+S3 ]. que 

correspondem a ren(Ítipos de interacç5.o representat ivos de imunidade. resistênc ia. 
moderada susceptibilidade (tolcrüncia) e elevada susceptibilidade, respectivamente. 

Os dados foram anal isados por Classificação Auto l1l tlt ica. utilizando o programa 
S. r .A. D. (Systcll1c POrLable pOlir L'A nalyse des Données), elahorado por Leban el aI. 
(1985). Este métudo de aná li se de agregados permiti u agrupa r as intcracções B. 
oleracea - A. candida por eriterios de semelhança estabe lecendo grupos devidamente 
caracteri zados. 

3. Resultados c Discuss<1o 

No Quadro I ap resentam-se as frcquênc ias dos FI obtidos nas qua renta combinações 
B. oleracea - // . candida. 

De entre as al110s tras que se most ra ram sllsl'cptiveis a in lCcções cruzadas. deslacam
se pela sua maio r s ll s ceptibilid~ldc a Co uve lombareb "l3 russdsL' WiIHer" (39). 
susceptíve l a todos os isolamentos de origem não homóloga testados. com percentagens 
de infecção que se situaram entre os 3,3% para o isolamento Ac5 I 3 de R. sat; I'//S, c os 
56,6% para o isolamento Ac51 O de n. /'Opa; a Couve repolho "Large 8100d Red" (22) 
cujos valores de infccç<1o variaram entre os 6.7% para o isolamelllo Ac513. e os 40.0% 
para o Ac50g; a Couve repolho "L. B. Sel. Sm il" (20) com valores entre os 3,3% para o 
isolamento Ac5 13 c os 26,7% para o Ac509: a Cavolo Verl.:a "San G iovan ni " (3) com 
va lores entre os 3.3% para os isolamentos Ac508 e Ac5 1 O c os 20.6% para o isolamento 
Ac 513; <l Ka lc (7) com valo res entre os 3,3% para o isolamento Ac50S c os 25,0% para 
o AcSl O; e a Couvc-tlor "AU1Umt1 Italian Pyramid Type" (14). que mostrou ser apenas 
suscept ível aos iso lmTIentos Ac5 13 (6.7% de plantas infectadas) e Ac50g (com 20,0<% 
de in!Ccções). 

As amostras Ka le "Chel11berc Dzagulllhana" (2). Couve de Valhascos (30) c a 
testemunha B. oleracca de c iclo curto CrGC 3.4 (40), apenas mostraram tn 
suscept ib ilidade aos isolamentos de o rigem não-homóloga provenientes de B. rapa. 
Nestas couves ii susceptibi lidade lambêl11 most rou ser função do iso lamento test'ldo. 
Assim, na Kale "Chcmbere Ozagulllhana" (2) os ni vcis de inlecção s ituaram-se entre os 
3,3 -3,4%, para os isolamentos Ac 506, Ac 509 e Ac51 O e os 13.3% para o isolamento 

Cl'llciji.>m,\' 



274 XII Jomada!}' de Sc/ec.:óón J' Jlhi om de Plon la.\" Norlico/as 

Ac50S ; na Couve de Valhascos (30) v~riarall1 entre os 3,3% para u Ac506 c os 13,3% 
para o Ac508; e na B. u/eracea de cic lo c urto CrGC 3.4 (40) entre os 3.3% para O 

Ac506 e os 20,0% para o AcSI O. 
Das amostras susceptiveis a in fecçõt:s cruzadas a Kalc "G iant Jersey" (4) lo i a (mica 

a ser exc lusi vamente infectada pelo isolamento Ac513 de R. salivlIs. o que a colol.;<I 
numa posição peculiar uma vt:z que este isolamento mostrou ser, por norma , menos 
palOgénil:u em B. o/eracell do que o s rt: s tan tes isolamentos nào homólogos 
provenientes de B. rapa (Jorge & Dias, 1999). 

Entre os isolamentos de B. rapa, verificou·se que os isolamentos Ac508 (Lourinhil ) c 
AcSIO (Póvoa do Varzim) tiveram maior capacidade de infecçJo/compatibi lidadc cm 11. 
o/erncea com 60,0% e 45.0% de amQstas inlcl:ladas, respectivamente. contra 22,5% c 
35.0% dos iso lamentos Ac506 e Ac509. Nas amostras infectadas pe los quatro 
iso lamentos como a Kale "Chelllbere Dzagumhana" (2), a Couve rt.!polho L. B. SeI. 
SOli!." (20). a Couve Repolho "Largc Blood Red" (22). a Couve de Valhascos (30), a 
Couve Lombarda "Brusselse Winler" (39) e a CrG C 3.4 (40), a percentagem dt! planws 
inrect~ldas foi tamhém. por norma, superior nas interacções C0111 aque les dois 
isolamentos. Apenas cons tit uiu excepção àque la regra a Couve repolho" L. B. SeI. 
Sm it." (20) em que as infecções causadas pelos isolamentos Ac506 e I\c509 revelaram 
ser superiores <.is causadas pe los Ac508 c Ac51 O, e maioritariamente incluídas na classe 
fenotipiea representati va de maior susceptibilidade (S2+S3J (eI Qundro I ). enquanto 
que ns interacções com os isol3J1lcntos AcS06 c Ac509 se di str ibui r:J111 1113 is 
equitativamente pelas classes de susceptibi lidade S I I.; [S2+S3]. 

Nns amostraS excl usivamentc infectadas pelos isolamentos de B. rapo Ac 508 e Ac 
510 como a Kale "K 269" (5). a Couve galega "[3ral1ca"(9). a Couve-tlor "Modelet" 
( 18), a Couve roxa "L. B. Graag Group I" ( 19), a Couve roxa "Ki sscndrup" (26). a 
Couve de Bruxelas "E lec tra Group I" (36) c a Couve de Bruxc las "dc la Halle" (37), 
ve rifi cou-se haver uma li ge ira tendência do iso lamento Ae50H originar maior 
suscepti bi lidade nalgumas destas amostras. 

Para nvn li ar toda es ta variabilidade recorreu-se, ao Ill ~todo de C lass i1ícaçào 
Autolll~ lica para canH.:terização das interacções B. o/eracea - A. ealJ(/ida. Cada grupo 
formado é caracterizado: i) pclo predom ínio de um ou mais FI [quando o valor do 
critéri o I para !.!sses fellót ipos c igualou superio r ao va lor 2, t: a probabilidade de terem 
sido inc luídos ao aeaso próxima do valo r zero]: ii) pl;! la baixa frequência de outro ou 
outros FI [quando o valo r da e ntidndc critério para esses tcnólipos é igua l ou inrerior ao 
valor -2. com prohabil idade próxima de zerol (St Aubyn, comunicação pessoa l). 

A distribuição das 200 interacções B. nleracea . A. (.'cllldida nos três grupos rormados 
por Class ificaçào Automâlica. c a caracterização desses grupos encontram-se descritas 
cm Jorge (1998). No Quadro 2 encontra-se a dist ribuiçfío percentual dos fenótipos de 
intcracçào em cada UI11 dos grupos lorll1ados. e no conjunto das 200 interacções. Pela 
anâ lise do Quadro 2 vc rilica·se que o lenótipo de intcracção [(F)N+FN] é largamente 
predominante. quer na g loba li dade elas interacções (89,S%), quer e m eada um cios 
g rupos lormndos (96,0% no grupo I: 72.4% no gru po 2. e 60.7% no grupo 3). o que 
salienta cm termos gerais uma elevada resistcnc ia/ incompatibilidade das amostras de /J. 
o/eracea a infecções de A. cOl1dida de origem nào·holllóloga. 

, Um 1.!cICfmin;.uJo t"c llúlipu dc intcrac~':i'1 (FI) l':lr: IClcnL:I I:UlI< ) melhor UIII ~ruJXl 'jmmto Ill :li:-. n \'" Im du çrih.'r iu mr 
, uf1a!OI'.l 2; .. haixa frcqu ':nci" ue um r I nU,1I l,! rtlf1ll c lanto tl\,II ~ relo:\,ltl!c ' IU:IIHO ll1.n~ () vrl lor do critt:rio rúr infcnur 
a ~2 . Um .:riléri" rorte. lIum ~cnti(!D DU llOll tro . tl .:\·c, c nl valur ahsol ut ,) . :,f,!star· 'e o mai ~ f1o " ível do v: tlor uoi, (SI 
Auhyn. cnmunic1U,;;10 jlc""o; tll. 

Cmcíji!raj" 
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Quadro 2. Di str ibuiyào dos fenótipos de interacção A. cam/ida - B. o/e/"ucca nos três 
grupos delinidos por Clnssificação Automâti<.:i.l e na totalidade das interacções. 

Perccn(.wcm de inclusão 

Fcnútipo de Grupo I Gru po 2 Grupo 3 Geral 
Interacção 

NN 1.9 25.3 4,2 6,2 
[(F)N+ FN] 96.0 72,4 60,7 89.8 
SI 0,5 O.~ 12,2 1,2 
[S2+S3] 1.6 1.5 22,9 2,7 

o grupo I abrange 153 das 200 interacções testadas (76,5% ) c é caractcrizado por 
lima elevadíss ima fi·cquência do fCllótipo de in teracção [(F)N +FN ]. nssoc indo n baixas 
frequenc ias dos ICllôt ipos de interacçào NN, S I C [52+S3] (critérios de 11 ,688; -10,722; 

- 5,284 . e - 4,50 7. respect ivame nte). Nes te grupo hú 96.0% de interacções que 
apresentam como I'c nút ipo de interacção [( FlN+ FN] indicador da e levada res istência <l 

isolamentos de or igem nào homóloga (c..I Quadro 2). 
O grupo 2 engloba 36 das 200 interacções (I S.O%) c ,: caracterizado por uma e levada 

frequênc ia do f"enót ipo de inte racção NN (t.:rité rio = 12218). c por baixos valores de 
[( F)N+FN]lcritério = · 8,533). 

O grupo 3 é composto por 011Z~ interacções e é caracter izado pela ex istênc ia de 
e levadas freq uências dos lenót ipos de intc racçào S I e [5 2+S3] (critério = 11.070 c 
10.557, respectiva mente) c mu ito bai xa frequênc ia d o renóti po de inte racção 
[(F)N+ FN] (cri têrio = -7,357). Este gru po engloba interacções /3. o/eracea - A. condida 
altamente compat íve is, apesar de a in lccção ocorrer num hospt.:dt.!iro não homólogo. Os 
renótipos de intl!rncção da amostra Cavolo Verza "San Giovanni" (3) COI11 o isolamento 
Ac513 de R .. wllivIIS, e du cultivar Kal e (7) com o isolam ento AcS I O enquadram-se 
neste grupo. assim 1..:01110 o da Couve repolho "L. B. SeI. Sm it" (20) rclativamente ao 
isolamento Ac509. Todos os fcnótipos de interacção da Couve repo lho "Largc Blood 
Red" (21) c da Couve Lo mbarda "Brusscl sc Winter" (39) se enq uadram no grupo 3. de 
grande suscepti b il idade, qua lquer que sej a o iso lamento de /J . rapa tes tado. Não se 
enco ntrou corre lação entre es te gru po c qualqucr dos c inco isola mentos não homó logos 
de A. candida h:stados . 

Verificou-se ainda que. nas interacções cn tre as amostras de B. olel"ac(!a testadas e os 
iso lamentos ni"l o ho mó logos, a nota dom inante é a resistência/ incompatibilidade 
apresentando O f"e!lótipo de interncç~o ((F)N+ FN] valores m,:dius dt:: S9,8% (c..f Quadro 
2). o que vem corroborar a existência de raças fi siológicas em A. cal/cNdo. descrita por 
d iversos au to res (Pound & W illiams. 1963: Verl11a el aI .. 1975: De lw iche & Wi ll inms. 
1977: Pidska lny & Rimmer. 1985; )-lill ela/. , 1988). No entanto ~x i s tel11 amostras de IJ. 
o/el"ocea que ap rL' sc nta m compatib il idade /s uscepti bi l idade a isol amentos nào 
homólogos de A. cal/dida, como é o <.:a so da Couve repolho "Large Blood Red" (22) c 
da Couve lombarda "Brusselse Willter" (39). em que se verificou haver o maior número 
de injecções cruzadas lei Quadro I), independentemente do isolamento de A. cal/dido 
proven iente de B. rapa tes tado. e que at ingem nesta última cult ivar valores próx imos 
dos 50% . Rel:lt iví.lll1cnte às infecções causadas pelo isolamento Ac5 13, provenien te de 
R .. wlivlIs. elas são mai s ev identes nas amostras Cavolo "Vcrza San Giovanni" (3) e 
Kalc (7), ass um indo em ambas, o J'c nó tipo de interacçiio lSI] g rande importânc ia 

relat iva «f Quadro I). 
Segundo Jo rge (1998). as amost ras em q ue a existênc ia de in fecções cruzadas se 

reve lou Illai s signili ca tiva. independentemente da proveniência dos isolamentos não 

Cl"llcíjáas 
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homólogos (de B. rapa ou de R. salivlls) , como a Cavalo "Vcrza San Giovanni" (3), a 
"Kale" (7), a COllve Repolho" L. B. SeI. Smit" (20), a COllve Repolho "Largo Blood 
Red" (22) t: a Couve Lomburda "Brusselsc Wintcr" (39). reve laram lamhém g rande 
SLlSl'Cplibilidadc a isolamentos de A. cal/dida d\,; origl!1TI hOl1lóloga colh idos cm B. 
o/eracea (Jorge & Dias. 1999). Nestas amostras ve rificou-se que, para a maio ria das 
plüntuJas observadas, a in tensidade e o padrão de csporulaçào presentes dentro de cada 
classe II:llotip ica reve ladora de compmibilidade eram análogos. independentemente de a 
inl~cçào ter sido causada por um iso lamento homólogo ou não. No entanto. CI11 muitas 
outras amostras onde se detectaram infecções cruzadas, nomeadamente na Couve de 
Valhascos (30) (' na Couve de Corte (34) , ve ri fico u·se que as interacções "planta -
patogenia" para iso lamentos não homólogos se enquadravam em c lasses t"enotípicas 
reveladoras de meno r compati b ilidade/ s uscept ib il idade , ou nas mesmas c lasses 
fcnotípicas, mas apresentando 111enor intens idade de csporulação assexuada, quando 
cOlllparndas com as ob tidas para iso lamentos homólogos, o q uc estú de aco rdo com o 
referido por Pound & Williams (1963), que admitem a h ipotese de este facto se r 
explicado pela existência de reacções de compatibil idade apenas parciais entre raças 
fi sio lógicas de A. COlidida e hospede iros niio homólogos. Independentemente do padrào 
e da intens idade de esporulação obtidos, constata-se que as percentagens de infel.:ção 
obtidas são muito superiores nas combinações homólog<ls, qualque r que seja a amostra 
de B. o/erncea testada (Jorge, I 99~). 

4. Conclusõcs 

Verilicou-sc que os isolamcntos provenientes de B. rapa conseguem infel.: ta r 
maior número de cultivares de B. o/eracen. ca usando por norma maiores níveis de 
inlCcção do que os de R. sat;FIIS (ef Quadro I,. o que não é de estra nha r visto haver 
uma mai or proximidade genética entre e species do mesmo género ( IJ, o/eracea c B. 
rapa) do que entre espécies de géneros di ferelllcs (B. o/eracea e R. sarivlls)~ pelo que é 
natmal que os iso lamt.:1110s oriundos de B. mpa causem maior patogenicidade em B. 
o/eracea. 

Nos isolamentos proven ientes de B. rapa, verifi cou~se Ulll aUlllento crescente da 
patogcnicidad e ao longo dn seq u0ncia Ac506 (Port imão ) -> Ac509 (Costa de 
Capari ca) -> Ac5 1 O (Póvoa do Varz im ) -> Ac50R (Lo urinhã), tendo s ido HS maiores 
diferenças entre iso lamentos detectadas !las amos tras menos susceptíve is a infecções 
cruzadas. 
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