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MELHORAMENTO GENÉTICO INTRAPOPULACIONAL EM GIRASSOL

V', B 'R d ' C' l í ,li 'M' 1an1a eatr1z o. r1gues ast1g 10n1- ,Jose 19ue
21 ' 31G. Mandarino- , Jose Francisco F. de Toledo-

Silveira~/, José Marcos

Objetivando o aumento da freqü;ncia de genes favor~veis, a culti-

var ISSANKA, de origem francesa, foi submetida a quatro ciclos de seleção
massal estratificada, alternados com tr;s ciclos de seleção de progenies de

meio-irmãos, a partir de 1984.

Na avaliação de 1987, cerca de 25% das progenies de
em avaliação, foram superiores ao padrão CONTI-711 (1800kg/ha).

No ano de 1988 optou-se pela seleção entre e dentro de progenies

meio-irmaos

para resist;ncia a ALternaria heLianthi devido ao ataque severo da doença e
a exist;ncia de grande variabilidade no material plantado.

Em 1989, 406 familias de meio-irmãos foram avaliadas quanto ao te

or de ~leo que variou de 26,53 a 49,95. Dentre estas 406 familias foram sele
cionadas 25% que representaram aquelas cujos teores de ~leo foram os mais e-
levados, visando assim a recombinação e constituiçao da população melhorada.

As familias para constituirem o lote de recombinação foram semeadas em novem

bro. Ap~s a floração, houve alta precipitação pluviométrica o que ocasionou
severa incidência de bacteriose causando escurecimento e podridão do caule.
O material genético apresentou variabilidade entre e dentro das famÍl ias,

permitindo assim a seleção das 80 melhores familias para constituirem a popu

lação denominada BR-G 89V2000, a qual encontra-se em avaliação. Visando o me
lhoramento progressivo para caracteres agronômicos, teor de ~leo e redução

da variabilidade na floração, selecionou-se as melhores plantas. totalizando
115 progênies de meio-irmaos as quais estao sendo avaliadas, no campo.
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