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Doenças da vinha - fungos e oomicetes

Plasmopara viticola Erysiphe necator Botrytis cinerea

Míldio Oídio Podridão cinzenta

https://cropscience.bayer.pt/internet/images/culturas/cult_file1_250.pdf



• Videiras Americanas

• Tolerantes a fungos e oomicetes

• Videira Europeia (V. vinifera L.)

• Suscetível a fungos e oomicetes

Loci de resistência identificados

• RPV - Resistance to Plasmopara viticola

• RUN e REN – Resistance to Erysiphe 

(Uncinula) necator

Programas de melhoramento 

Características economicamente desejáveis

• Uva de mesa

• Uva para produção de vinho



Videiras Americanas
Resistentes ao míldio

Videiras Europeias
Susceptíveis ao míldio

Seleção assistida por marcadores moleculares (MAS)  
aliada à seleção por fenótipo

Programas de melhoramento 

https://www.vivc.de/
Chantal Wingerter et al. 2021 (https://doi.org/10.1186/s12870-021-03228-7)
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Pontos de ação 

Proteínas - enzimas ativadas e 
desativadas num determinado contexto

Produção de pequenas moléculas

Metabolitos
• Importantes em diferentes processos

essenciais da planta
• Etapa final do metabolismo

Ação!

Produto final!



Hipótese: os metabolomas constitutivos são diferentes

• Videiras Americanas

• Tolerantes a fungos e oomicetes

• Videira Europeia (V. vinifera L.)

• Suscetível a fungos e oomicetes

Alguns metabolitos podem ser marcadores - desenvolvimento 
de sensores para deteção precoce de suscetibilidade/resistência



Identificação de moléculas diferentes entre suscetibilidade e resistência

Maia et al., 2020 (https://doi.org/10.1038/s41598-020-72781-2)

4 genótipos susceptíveis (OIV452: 1-5) + 7 genótipos resistentes/tolerantes (OIV452: 5-9)



Identificação de moléculas diferentes entre suscetibilidade e resistência

ü Mapeamento dos metabolitos discriminatórios em vias
metabólicas

ü Selecção de genes envolvidos na síntese/degradação
destes metabolitos



Identificação de moléculas diferentes entre susceptibilidade e resistência

Catequina é apenas identificada nas plantas

sensíveis

LAR2 codifica para o enzima leucoantocinidina
redutase 2 - via biossíntese das catequinas

Marcador metabólico

de susceptibilidade



Marcadores de susceptibilidade e resistência

Viticultura mais 
sustentável

Em programas de melhoramento: usar os
marcadores metabólicos para selecção rápida de
videiras com tolerância aos patógenos

Desenvolver marcadores para
deteção de infeção precocemente
(sem sintomas) - reduzir tratamentos
preventivos

Diminuir a utilização de
fitoquímicos na viticultura
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