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APRESENTAÇÃO

A Seleção Recorrente como método de melhoramento de plantas tem, ao

longo do tempo, destacado-se como um procedimento muito atrativo. Os resultados

obtidos através do seu uso em plantas alógamas e, onde tenha sido viável a sua

aplicação prática, também com plantas autógamas, são bastante estimulantes

como também o são os trabalhos teóricos que tratam do assunto. A despeito disso,

pouco foi feito no passado quanto ao uso desse método em arroz, sendo os

procedimentos tradicionais de melhoramento genético, "bulk" e "pedigree",

amplamente utilizados. Dentre as razões principais para essa situação, podem ser

citadas a postura tradicional dos melhoristas de arroz e a sua pouca familiaridade

com os métodos usados em plantas alógamas. Acrescente-se a isso,a dificuldade de

realizar-se na prática um grande número de cruzamentos, condição indispensável

para a eficiência da Seleção Recorrente.

Não obstante, o uso de genes com efeito estável, induzindo completa

esterilidade masculina nas plantas de arroz e possibilitando a obtenção de níveis

satisfatórios de polinização cruzada, viabilizou a utilização da Seleção Recorrente em

arroz. Além disso, o desenvolvimento de técnicas que possibilitam maior eficiência nos

cruzamentos artificiais, mesmo em ambiente de campo, aliado às perspectivas de

ganho genético, contribuiu para facilitar a aplicação prática do método e quebrar

até mesmo as posturas mais tradicionais. A realização desse I Taller Internacional

sobre Seleção Recorrente em Arroz, assinala um marco histórico para os programas

de melhoramento genético da cultura do arroz na América Latina e reúne a

apresentação de resultados concretos, processos alternativos, novos conceitos e a

articulação de trabalhos colaborativos, dentre os quais destacam-se aqueles

dedicados ao controle de doenças, em especial a brusone. A integração entre

especialistas de diferentes áreas em torno de um tema tão estimulante como a

Seleção Recorrente, demonstra o dinamismo e a força da pesquisa em arroz e o seu

potencial em gerar soluções para os problemas da cultura em benefício da

sociedade como um todo.



No presente documento estão compiladas as palestras apresentadas durante

o Taller, com o objetivo de que fitomelhoradores ampliem seus conhecimentos

teóricos e atualizem-se com os mais recentes avanços na utilização da Seleção

Recorrente em arroz.
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SELEÇÃO RECORRENTE NO MELHORAMENTO DE PLANTAS

Isaias o. Geraldi
Dept~ de Genética, ESALQ/USP

A seleção recorrente pode ser definida, na forma mais simples, como
uma seleção sistemática de indivíduos de uma população genéticamente
heterogênea, seguida da recombinação destes para formar uma nova população.
Esta população pode ser utilizada para início de um novo ciclo de seleção,
sendo portanto um processo dinâmico e contínuo. Esquematicamente, a seleção
recorrente pode ser resumida da seguinte maneira, onde C1, Cz,... Cn

representam os ciclos sucessivos de seleção a partir de uma população (Ca).

Cn

C2

~:~
~ Obten~ão de

progenies

). -Avall.açao de
Progênies

((
Recombinação

(
Seleção <...

Evidentemente, o limite ·seletivo é imposto pelo esgotamento da
variabilidade genética.

As principais vantagens da seleção recorrente podem ser resumidas
como:



a) obtenção de maior variabilidade genética pelo intercruzamento de
multiplos parentais;

b) maior oportunidade para recombinações, devido aos cruzamentos
sucessivos;

c) maior eficiência no aumento da frequência de genes favoráveis, devido a
um processo repetitivo e cumulativo;

d) maior facilidade para incorporação de germoplasma exótico na
população.

Os esquemas apresentados a seguir ilustram o que geneticamente ocorre
com populações submetidas à seleção recorrente.

Considere inicialmente os parentais Pl e P2, onde um dos parentais
(PI) contém um dos alelos favoráveis (A) e o outro parental (P2) contém o
outro alelo favorável (B) . Considerando que os genes segregam
independentemente (não ligados) tem o seguinte resultado:

PI: Aabb x P2: aaBB

Fi: AaBb

F2 ) F6

AABB: 1/16
AABb: 2/16 AABB: 1/4
AAbb: 1/16
AaBB: 2/16 AAbb: 1/4
AaBb: 4/16
Aabb: 2/16 aaBB: 1/4
aaBB: 1/16
aaBb: 2/16 aabb: 1/4
aabb: 1/16

f(A) f(B) 0,50

rn



Por convenção, considera-se a frequência do aJelo favorável como "p"
e a do alelo desfavorável como "q", onde p + q = 1.

Observa-se neste exemplo que na homozigose completa (representada
pela geração F6) tem-se a formação de quatro genótipos homozigotos (linhas
puras) com frequências iguais. Observa-se ainda que não houve alteração das
frequências gênicas, isto é, a endoganúa apenas leva a população à

homozigose, sem contudo alterar as frequências gênicas.

Se antes de praticar endogarnia selecionar-se os genótipos superiores
e int.ercruzá-los tem-se 05 resultados a seguir, considerando-se a

ocorrência de dominância completa, de t.al forma que os genótipos A-B-
apresentam o mesmo fenót.ipo, sendo impossível distingui-los. Portanto,
neste caso são selecionados quatro genótipos, represent.ados a seguir, com
as novas frequências genotípicas:

Genótipos selecionados: AABB (1/9)
AABb (2/9)
AaBB (2/9)
AaBb (4/9)

O intercruzamento destes gera uma população F2 recombinada (F2r),
cuj as frequências genotípicas estão apresentadas a seguir, juntamente com
as f re.quênci as genotípicas na homozigose completa (F6):

F2(r) EB ) F6

AABB: 16/81
AABb: 16/81 AABB: 0,45
AaBB: 16/81
AaBb: 16/81 aaBB: 0,22
AAbb: 4/81
aaBB: 4/81 AAbb: 0,22
Aabb: 4/81
aaBb: 4/81 aabb: 0,11
aabb: 1/81

rn



Observa-se agora que a frequência dos genes A e B, que inicialmente
era de 0,50, passou para 0,67 e, consequentemente, aumentou a frequência do
genótipo favorável em F6 (AABB), bem como diminuiu a frequência do genótipo
desfavorável (aabb) de maneira bastante acentuada. A medida do progresso
com seleção recorrente é dada pela a Lt.era ção na frequência gênica dos
alelos favoráveis, isto é: Óp(A) = Óp(B) = 0,67 - 0,50 = 0,17

Evidentemente este é um modelo bem simples (apenas dois pares de
genes). Um caráter quantitativo, como se sabe, é controlado por' um número
grande de genes (geralmente não conhecido). Esta exposição porém se
tornaria muí.t.o difícil se se considerar muitos genes ao mesmo tempo. O
exemplo apresentado, embora simples, serve para ilustrar os efeitos da
seleção recorrente. O que acontece para um par de qerie s é o que se espera
que aconteça para muí tos pares de genes segregando ao mesmo tempo. A
p r i.n c Lpa L diferença é que com muitos genes as alterações na frequência de
cada gene será muito pequena por ciclo.

No exemplo anterior considerou-se que os genes são independentes.
Considere-se agora a ocorrência de ligação em repulsão, isto é, a ligação é

do t.Lpo Ab e aB. Considere-se ainda o valor de recombinação (c) igual a

0,20, lembrando que c 0,50 co rresponde a genes segregando
independentemente. Deste modo, o mesmo cruzamento pode ser representado da
seguinte maneira:

P1: Ab/Ab X P2: aB/aB

F1: Ab/aB

A geração F2 deste cruzamento está apresent.ada no quadro a seguir
(lado direito do quadro). Com a finalidade de comparação, a segregação
independente (caso anterior) está repetida ã esquerda do quadro.

Sem ligação (%) Com ligação (0=0,2) : (%)
OR lR nR

AABB: 6,25 AB/AB: 1,00 1,69 6,25
AABb: 12,50 AB/Ab: 8,00 9,62 12,50
AAbb: 6,25 Ab/Ab: 16,00 13,69 6,25
AaBB: 12,50 }l,.BI aB: 8,00 9,62 12,50
AaBb: 12,50 AB/ab: 2,00 3,38 12,50
AaBb: 12,50 Ab/aB: 32,00 27,38 12,50
Aabb: 12,50 Ab/ab: 8,00 9,62 12,50
aaBB: 6,25 aB/aB: 16,00 13,69 6,25
aaBb: 12,50 aB/ab: 8,00 9,62 12,50
aabb: 6,25 ab/ab: 1,00 1,69 6,25



Neste exemplo tem-se as frequências genotípicas da geração F2 (O R),

da geração F2 recombinada (1 R) e da geração F2 com n gerações de
recombinação (n R). Observa-se, comparando com a segregação independente,
que a frequência do genótipo mais favorável (AB/ABI é de apenas 1,00% em
F2, isto é, muito baixa. Obviamente, à medida em que se aumenta o núrnero de
genes esta frequência é mais baixa ainda. Observa-se porém que uma
recombinação já aumenta a frequência deste genótipo para 1,69%, ao mesmo
tempo em que reduz as f requên c.ías dos genótipos que carregam os genes nas
combinações que estavam nos pais. Mais gerações de recombinação obviamente
irão acarretar novas alterações no mesmo sentido, até o limite (n R) quando
a segregação fica igual à da segregação independente. Obviamente este é um
fenomeno citológico resultante da permuta (crossing-over) que ocorre entre
os genes ligados. Evidencia-se assim facilmente outra vantagem da seleção
recorrente, que é a maior quebra de blocos gênicos, permitindo o aumento da
frequência de algumas combinações gênicas, que se traduzem em aumento da
variabilidade genética. É oportuno lembrar que a auto fecundação a partir do
F2 não permite este tipo de recombinação, mantendo algumas combinações com
f.requências mui to baixas, não possibilitando a seleção de algumas
combinações gênicas favoráveis simplesmente devido à frequência muito baixa
destas.

Considere-se agora outra situação, envolvendo quatro linhagens e seis
pares de genes. Destes, dois estão fixados, um com o alelo favorável (A) e
o outro com o a1elo desfavorável (f), enquanto que os outros quatro variam
entre as diferentes linhagens. Uma maneira de juntar os genes destas
linhagens é pela formação de um híbrido duplo, conforme esquematizado
abaixo.

Pl: AABBCCDDEEff; P2: AABBCCddeeff
P3: AABBccDDeeff; P4: AAbbccddeeff

Pl X P2 P3 X P4
AABBCCDdEeff X AABbccDdeeff

AABBCcDDEeff: 1/16 AABbCcDDEeff: 1/16

AABBCcDdEeff: 1/8 AABbCcDdEeff: 1/8

AABBCcddEeff: 1/16 AABbCcddEeff: 1/16

AABBCcDDeeff: 1/16 AABbCcDDeeff: 1/16

AABBCcDdeeff: 1/8 AABbCcDdeeff: 1/8

AABBCcddeeff: 1/16 AABbCcddeeff: 1/16

f(A)=l,OO: f(B) 0,75;
f(D)=0,50; f(E)=O,25;

f(C) = 0,50;
f(F)=O,OO.



Observa-se agora que as frequências gênicas variam em uma amplitude
maior, de O a 1,0, conforme apresentado no rodapé do quadro. Assim, tem-se
dois genes fixados (A, f) e outros com frequências variáveis na população.
Se esta população for conduzida à homozigose, por exemplo, a combinação BB
aparecerá com frequência bem alta, enquanto que a combinação ee apar·ecerá
com frequência muito baixa. Na realidade a frequência de BB na homozigose
será (0,75)2 ou 56,3%, enquanto que a frequência de ee será de (0,25)2, ou
6,25%. Combinações com frequências baixas obviamente são mais difíceis de
selecionar, havendo inclusive a possibilidade de perdas destes genótipos
por oscilação genética. O gráfico a seguir ilustra a distribuição dos
genótipos na homozigose, na ausência de seleção. Observa-se justamente que
os tipos mais favoráveis (5 alelos favoráveis) ocorzem com as frequências
mais baixas. As frequências mais altas ocorrem para os tipos intermediários
(3 alelos favoráveis) Isto .reforça novamente a .importância da seleção
recorrente. Se antes da endogamia pr.·aticar-se alguns ciclos de seleção
recorrente, esta distribuição de genótipos será alterada na homozigose,
aumentando as frequências dos tipos mais à direita (tipos com maior
concentração de genes favoráveis).

o m_
I 2

50

-~ 40O-
<t
(,)

30z
(W
::::::>
O
W 20o::
LL

10

,
NUMERO DE ALELOS

,
FAVORAVEIS



Supondo agora um caráter controlado por 20 pares de genes (n= 20) e
considerando-se cinco populações diferentes quanto ã frequência gênica dos
alelos, isto é:

População 1: p 0,3
População 2 : p 0,4
População 3 : p 0,5
População 4 : p 0,6
População 5: p 0,7

Lewbrando que p é a frequência dos alelos favoráveis (A, B, ... T) ,

temos populações ruins (p = 0,3), populações médias (p = 0(5) e populações
melhoradas (p 0(7) . Admitindo que uma linhagem favorável deve ter pelo
menos 80% dos a Le Lo s favoráveis (16 no caso), tem-se que calcular em cada
caso as frequências das linhagens com 16, 17, 18, 19 e 20 alelos favoráveis
e somar estes valores. Na homozigose, tais frequências podem ser calculadas
pelo desenvolvimento da seguinte expressão:

[p+q]n

o primeiro termo da expressão refere-se ao número de linhagens com 20
locos com aI elos favoráveis, o segundo termo refere-se ao número de
linhagens com 19 locos com alelos favoráveis e um desfavorável e assim por
diante, até o último termo, que refere-se ao número de linhagens com 16
locos com alelos favoráveis e quatro desfavoráveis. Esta expressão,
aplicada às cinco populações acima produz os
lembrando que p + q = 1,0:

seguintes resultados,

p P (no mínimo 16 loci favoráveis)
0,3 0,00055% ou 1 em 180.00
0,4 0,032% ou 1 em 3.150
0,5 0,59% ou 1 em 170
0,6 5,09% ou 1 em 20
0,7 23,75% ou 1 em 5



Observa-se a diferença enorme que existe entre as populações, isto é,
as frequências de linhagens favoráveis em cada caso são muito diferentes.
Com p = 0,3 esta frequência é de aproximadamente 1 em 180.000, de tal forma
que é praticamente impossível recuperar uma linhagem do tipo favorável. Por
outro lado, com p 0,5 esta frequência é de aproximadamente 1 em 17 O,

enquanto que para p 0,7 esta frequência é de 1 em .5. Em outras palavras,
em populações muito ruins é muito difícil de se obter linhagens com alta
concentração de genes favoráveis pelos processos clássicos de endogamia e
seleção. Em t.ais casos, fica claro novamente a importância da seleção
recorrente. Se antes da seleção praticar-se um melhoramento populacional
(seleção recorrente) por alguns ciclos, aumenta-se as frequências gênicas
dos alelos favoráveis e, consequentemente, a probabilidade de se extrair
linhagens superiores. No exemplo apresentado, a alteração de p = 0,3 para
p 0,4 aumenta esta probabilidade em aproximadamente 50 vezes (1 em
180.000 para 1 em 3.150). Desta forma fica bastante evidente que populações
r:uins devem ser submetidas à seleção recorrente antes de se tentar obter
linhagens via endogamia-seleção.

É importante considerar ainda que os aumentos nas frequências gênicas
(~p) não são constantes com os ciclos de seleção. Este aumento tende a ser
decrescente à medida em que as populações forem sendo melhoradas. O exemplo
apresentado a seguir ilustra bem o processo. Neste exemplo, considera-se
apenas um par de genes, com frequências gênicas: p = 0,30 e q = 0,70, isto
é, o alelo favorável (A) tem frequência mais baixa. Considera ainda a
ocorrência de dominância completa e seleção contra o alelo a, isto é,

seleciona-se e intercruza-se em cada geração os genótipos AA e Aa, visto
que este não são fenotipicamente distinguíveis entre si. Os resultados para
dez ciclos de seleção recorrente estão apresentados a seguir.

GENÓ- Frequência genotipicas: Ciclos de Seleção
TIPOS CO Cl C3 CS C7 C9 C10
1\..1\ 0,09 0,35 0,59 0,70 0,77 0,81 0,83
Aa 0,42 0,48 0,35 0,27 0,21 0,18 0,16
aa 0,49 0,17 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01

Frequências gênicas
F(A) 0,30 0,59 0,77 0,84 0,88 0,90 0,91
f(a) 0,70 0,41 0,23 0,16 0,12 0,10 0,09
~p 0,29 0,18 0,07 0,04 0,02 0,01



Observa-se claramente que a seleção recorrente é eficiente para
aumentar a frequência do alelo favorável e, consequentemente a frequência
do genótipo AA. Em dez ciclos, ~p passou de 0,30 para 0,91, isto é, o alelo
A está quase fixado na população. O progresso com seleção é medido por óp =
Pl - Po, para o primeiro ciclo por exemplo, o mesmo valendo para os demais
ciclos. Observa-se porém que este progresso é decrescente com os ciclos de
seleção. O p rí.me í.r.o ciclo de seleção acarreta um aumento de 0,29; dois
ciclos subsequentes acar:retam um aumento de 0,18 e mais dois ciclos
subsequentes acarretam um aumento de apenas 0,07. Observa-se assim que a
partir do quarto ou quinto ciclo o progresso é muito baixo, não compensando
o trabalho e tempo adicionais gastos. Estes resuLt.ados indicam que neste
caso não seria vantajoso mais do que três ciclos de seleção recorrente
antes de iniciar o processo de endogamia-seleção de linhas puras.

Os exemplos apresentados, muitas vezes com modelos simples, servem
para ilustrar geneticamente o que acontece quando se aplica seleção
recorrente em populações. Como se sabe, a maioria dos caracteres de
importância econômica são quantitativos, isto é, controlado por um número
grande de genes e altamente influenciados pelo ambiente, de tal forma que a
distribuição dos fenótipos segue uma distribuição normal. Em termos de
melhoramento, a seleção recorrente poderia ser esquematizada da seguinte
maneira, considerando-se ciclos sucessivos de seleção:

MELHORES GENÓTIPOS

UTILIZAÇÃO IMEDIATA:

a) Endogamia-seleção de linha-
gens: espécies autógamas

b) Endogamia-seleção de linha-
gens-produção de híbridos:
espécies alógamas

INíCIO DE NOVOS
CICLOS DE SELEÇÃO



Deste modo, a seleção recorrente é um processo dinâmico, pois a cada
ciclo os genótipos superiores podem ser liberados, bem como utilizados para
início de um novo ciclo de seleção. Um processo deste tipo faz com que a
liberação de genótipos superiores aos existentes seja frequente e contínua.
No quadro acima e important.e lembrar ainda que em algumas espécies
autógamas os programas de extração de linhagens já visam também a produção
de híbridos.

Finalizando, torna-se .importante relacionar alguns aspectos do que
foi visto com o melhoramento das espécies alógamas e autógamas. Como
espécie alógama será utilizado o exemplo do milho, que é uma das espécies
vegetais mais estudadas geneticamente, e que também serviu de material
básico para o maioria dos trabalhos de genética quantitativa que tiveram
grandes implicações com os métodos de melhoramento das espécies vegetais.

A partir do início da produção de híbridos duplos em milho na década
de 1920, deu-se grande ênfase à obtenção de linhagens via auto fecundações
sucessivas nas populações existentes. Como no início o progresso na seleção
de híbridos foi muito grande, não houve muito interesse em programas de
seleção recorrente, ou melhoramento de populações. Com o passar dos anos
ocorreu uma estagnação, isto é, os melhoristas passaram a ter dificuldades
em encontrar híbridos superiores aos já existentes. Os trabalhos de
Genética Quantitativa realizados na Universidade da Carolina do Norte a
partir de 1949 mostraram indiretamente que havia ocorrido um esgotamento da
variabilidade genética, de tal forma que os melhoristas estavam
continuadamente extraindo linhagens das mesmas populações, e, teoricamente,
selecionando linhagens semelhantes às já existentes. Elucidou-se assim a
importância do uso da seleção recorrente, com o objetivo de melhorar as
populações e, consequentemente, aumentar a chance de se selecionar
linhagens superiores. Atualmente esta é a técnica utilizada. Um programa
bem fundamentado de produção de híbridos via endogamia-hibridação está
geralmente acoplado ao melhoramento de populações via seleção recorrente. O
exemplo do milho evidentemente serve como base parao melhoramento de outras
espécies alógamas. Resumindo, um programa de melhoramento de espécies
alógamas nos dias atuais pode ser caracterizado pelas seguintes etapas:

- Formação de população-base;
- Seleção recorrente;

Otenção de linhagens via autofecundação;
- Fixação de genótipos superiores em híbridos.



Quanto às espécies autógamas, o melhoramento foi sempre mais estático
do que em espécies alógamas, provavelmente devido à maior dificuldade de
realizacão de cruzamentos em tais espécies. Neste grupo de espécies, o
melhoramento iniciou pela seleção de linhas puras baseadas na variabilidade
natural existente. Posteriormente evoluiu para cruzamentos, sendo estes
porém cruzamentos biparentais, dada a barreira existente para a realização
de cruzamentos em muitas espécies. A partir da geração F2 destes
cruzamentos, as populações eram conduzidas à homozigose, de onde eram
selecionadas linhas puras. Para estas espécies não houve uma evolução
conjunta de trabalhos de genética quantitativa de forma semelhante ao
milho, devido às dificuldades de intercruzamentos e, consequentemente de
obtenção de populações em equilíbrio. Mas aqui também ocorreu uma
estagnação com o passar dos anos, e, devido a isto, os melhoristas passaram
a sugerir, principalmente a partir da década de 1970, o uso de seleção
recorrente. Para isto contribuiram o sucesso desta em espécies alógamas e a
constatação de que em muitas espécies os materiais geneticamente supe rLo res
eram muito aparentados, isto é, a base genética era muito estreita. Isto
foi provado em soja, trigo, etc. Os resultados promissores em sorgo, fumo,
etc. (espécies autógamas onde o cruzamento é bem fácil) serviram como uma
motivação a mais para se pensar na seleção recorrente como uma alternativa
para os limites impostos pela redução da variabilidade genética. Deste
modo, nos dias atuais, a ênfase no melhoramento de espécies autógamas tem
sido para a ampliação da base genética. Um programa moderno de melhoramento
de espécies autógamas pode ser resumido nas seguintes etapas:

- Cruzamento entre múltiplos parentais, incluindo materiais exóticos;
- Seleção recorrente;

Obtenção de linhagens via endogamia;
- Seleçao de genótipos superiores.

Deste modo, os métodos de melhoramento, antes bem distintos entre as
espécies autógamas e alógamas, hoje estão bem mais próximos. A maior
limi tação em algumas espécies autógamas é a dificuldade de realização de
intercruzamentos, como acontece com o feijão, soja, etc. Os benefícios da
seleção recorrente, porém, compensam qualquer esforço que seja feito no
sentido de tornar este processo viável. Pela mesma razão, a fixação de
genótipos superiores em espécies autógamas é feita geralmente em linhagens.
Em alguns casos, porém, já está havendo evolução também para a produção de
híbridos, como acontece com o arroz. Consequentemente, os métodos de
melhoramento de espécies autógamas e alógamas, antes completamente
distintos, tornam-se cada vez mais parecidos.
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PROGENITORES PARA UM PROGRAMA DE SELEÇÃO RECORRENTE

Lázaro José Chaves*

1. INTRODUÇÃO.

A Seleção Recorrente pode ser definida como o processo de seleção no qual, a partir de

uma população base variável geneticamente, são selecionados os melhores indivíduos ou progênies,

com posterior recombinação dos indivíduos ou progênies selecionados, para formar a população

melhorada (FEHR, 1987; PATERNIANI e MIRANDA FILHO, 1987). A nova população assim

obtida pode ser utilizada como população base para um novo ciclo de seleção e assim, sucessivamente,

por quantos ciclos de seleção se deseje, No caso da seleção individual ou massal os indivíduos são

selecionados, geralmente, por seleção visual e a semente colhida destes indivíduos constitui a população

melhorada, desde que assegurada a reprodução por cruzamento ao acaso, No caso da seleção de

progênies, o processo envolve três fases a saber: a) Obtenção das progênies (meios irmãos, irmãos

germanos, SI, S2, etc.); b) avaliação experimental das progênies e seleção daquelas superiorres e; c)

recombinação das progênies selecionadas utilizando-se sementes remanescentes das mesmas ou de

progênies aparentadas, Em qualquer caso, o que caracteriza a seleção recorrente e a distingue dos

métodos próprios de plantas autógamas é a recombinação dos melhores genótipos para formar uma

população melhorada que mantenha alta variabilidade genética,

* Professor Titular, Departamento de Agricultura, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Caixa

Postal ]31, 74001-970, Goiânia, GO, Brasil.



Sendo a Seleção Recorrente um processo dependente da alogamia na fase de

recombinação, sua aplicação ao melhoramento de espécies autógamas depende mais da adaptação da

espécie à alogamia que, propriamente, de uma adaptação do método àquelas espécies. Resolvido o

problema de se ter um mecanismo viável de cruzamento ao acaso, a espécie deve passar a ser encarada

como alógama, com todas as novas possibilidades de seleção daí decorrentes e com a vantagem de se

poder utilizar linhas puras como cultivares o que, em geral, não é possível nas espécies originalmente

alógamas.

Ao se iniciar um programa de Seleção Recorrente deve estar bem claro qual o tipo de

cultivar a ser utilizado, bem como o ideotipo desejado. No caso do arroz, dificilmente seria possível

utilizar a própria população resultante dos ciclos de seleção como cultivar, devido à variabilidade

própria destas populações e à dificuldade de produção de sementes a nível comercial. Desta forma, a

opção mais imediata seria o uso de linhas puras derivadas das populações melhoradas. Outra

possibilidade seria a utilização de híbridos de linhagens, vencidas as atuais dificuldades nos mecanismos

para produção de sementes comerciais FI. Esta opção, linha pura ou híbrido, vai determinar o tipo de

seleção a ser praticado. Para o caso de linhas puras, o mais adequado seria o uso dos métodos

intrapopulacionais de seleção e, no caso de híbridos, os métodos interpopulacionais ou recíprocos. Esta

definição vai influenciar sobremaneira a escolha dos parentais para a formação da(s) população(ões)

base para início da seleção.

O sucesso de um programa de Seleção Recorrente está na dependência de dois fatores,

quais sejam, as propriedades da população base e a forma de condução do processo de seleção. Todas

as caracteristicas da população base dependem, exclusivamente, da escolha das populações parentais,

assegurado um processo eficiente de recombinação destes parentais. Desta forma, pode-se dizer que o

primeiro passo para o sucesso do programa reside na escolha apropriada dos parentais para formação

da(s) população(ões) base.



2. PROPRIEDADES REQUERlDAS DE UMA POPULAÇÃO BASE PARA SELEÇÃO

RECORRENTE.

2.1. Seleção intrapopulacional.

Os métodos intrapopulacionais de seleção são empregados quando o objetivo do

programa é melhorar a população "per se", seja para uso direto como cultivar, seja como fonte de

linhas puras a serem usadas como cultivares. Neste caso, todo o processo é conduzido no sentido de

aumentar, na população, a frequência dos aleIos favoráveis para os caracteres sob seleção. Isto

aumenta, por consequência, a probabilidade de extração de linhas puras superiores.

Tomemos como exemplo o rendimento de grãos de urna população. Se definirmos

como X, o rendimento médio da população base, esperamos ao fim de cada ciclo de seleção, uma

elevação deste rendimento, de forma que a população de primeiro ciclo possua um rendimento médio

XI = X, + gs, , sendo gSI o ganho de seleção naquele ciclo. Da mesma forma, X2 = X, + gS2 ,ou X2 =

X, + gSI + gS2 e assim, sucessivamente. Genericamente, podemos dizer que a média da população após

n ciclos de seleção será X, = X, + ai gs, A média da população base (Xo) é totalmente definida na

escolha das populações parentais e, portanto, independe do processo de seleção. O ganho de seleção,

em um dado ciclo, pode ser definido por gs = k COV XX'/SFx. Nesta fórmula, k corresponde à

intensidade de seleção e depende da proporção de indivíduos ou progênies selecionadas, COVx,x'

corresponde à covariância entre a unidade de seleção e seus parentes na população melhorada e SFx

corresponde ao desvío padrão fenotípico entre as unidades de seleção (VENCOVSKYe BARRIGA,

1992). A componente COVx,x' é, na maioria das situações, uma função direta da variância genética

aditiva da população base. A componente SFx contém porções de natureza genética e de natureza

ambiental e pode ser reduzida pelo uso de técnicas experimentais adequadas, durante o processo de

avaliação.

Pelas fórmulas apresentadas, pose-se afirmar que uma população base ideal é aquela

que pOSSUlmédias adequadas para os caracteres de importância agronômica e alta variabilidade

genética aditiva para os caracteres que se pretende selecionar. Para os caracteres que se deseja



conservar na população é preferível que não haja grande variabilidade genética, o que pode acarretar

perda de eficiência na seleção dos caracteres alvo.

Quando a população melhorada vai ser utilizada para extração de linhas puras, um

outro fator que deve ser levado em conta, é a depressão por endogarnia da população. O valor desta

depressão endogâmica é função direta dos efeitos de dominância alélica, sendo tanto menor quanto

menor o grau médio de dominância nos locos que governam o caráter. Embora, nas espécies

autógamas, a depressão endogâmica seja pequena quando comparada com as espécies alógamas,

podem existir diferenças importantes entre populações. O grau médio de dominância para um caráter é

dado por grnd = (2s2nfs2 A)% , sendo s~ a variância dominante e S2A a variância aditiva do caráter, na

população. Assim, devem ser preferidas populações com baixos valores de variância dominante,

quando o objetivo for utilizar a população melhorada para extração de linhas puras.

2.2. Seleção interpopulacional.

Os métodos interpopulacionais ou recíprocos têm por finalidade melhorar a capacidade

de combinação de uma população ou a heterose entre duas populações específicas. Sua utilização está

ligada ao uso de cultivares híbridos, sejam híbridos intervarietais ou híbridos de linhagens. Dos métodos

interpopulaciuonais disponíveis o mais utilizado em plantas alógamas é a Seleção Recorrente Recíproca

proposta por COMSTOCK et alo(1949) ou uma de suas modificações. Neste caso, partem-se de duas

populações pertencentes a grupos heteróticos distintos, objetivando-se a melhoria da média do híbrido

intervarietal entre elas e não de cada população "per se". O ganho de seleção, neste caso, está na

dependência das variâncias aditivas das populações, definidas ao nível interpopulacional (HALLAUER

e·MIRANDA FILHO, 1987; VENCOVSKY e BARRIGA, 1992). A formação de populações base

para programas interpopulacionais obedece, portanto, a critérios distintos daqueles pra seleção

intrapopulacional. Além das propriedades gerais das populações, assumem importância características

ligadas à utilização das mesmas como parental masculino ou feminino no processo de obtenção do

híbrido.



3. PREDIÇÃO DE MÉDIAS E VARIÂNCIAS DE POPULAÇÕES SINTÉTICAS.

Uma nova população base para Seleção Recorrente pode ser obtida pelo

intercruzamento de outras populações variáveis (compostos), pelo intercruzamento de linhas puras

(sintético) ou pela introgressão genética em uma população já existente. No caso do arroz, os sintéticos

constituem o tipo de população preferido, pela disponibilidade de centenas de linhas puras passíveis de

serem utilizadas como parentais.

No processo de escolha de parentais para uma população sintética, algumas definições

podem ser tomadas tia priori". Devem ser evitadas, por exemplo, linhas não adaptadas à região, a não

ser que contenham características específicas de importância. É o caso, por exemplo, da macho

esterilidade genética em arroz que, nem sempre, está disponível em materiais adaptados. Na maioria

dos casos, é interessante classificar as linhagens segundo algumas características comuns. Merece

destaque, neste particular, o ciclo da planta. Parentais com ciclos muito diferentes, além de gerar uma

variabilidade nem sempre desejável, podem trazer complicações no processo de recombinação, por falta

de coincidência de florescimento, o que pode tomar necessário o plantio em várias etapas, por exemplo.

Uma vez eleitas as linhas prioritárias, resta definir quantas e quais usar como

parentais. Se dispusermos de o linhas passíveis de serem usadas como parentais, são possíveis um total

de 2" - (o + 1) sintéticos diferentes, formados por diferentes combinações destas linhas (VENCOVSKY

e MIRANDA FILHO, 1972). Assim com 0= 10 são possíveis 1013 sintéticos diferentes, com o = 20

este número se eleva a mais de um milhão de sintéticos. Este número elevado de populações diferentes

possíveis, se de um lado, dificulta a escolha de parentais, de outro, cria enormes possibilidades de se

compor excelentes populações base, desde que uma escolha criteriosa seja feita.

A média de um caráter quantitativo em uma população sintética formada por k

parentais, na mesma proporção, pode ser predita por MS = P + [(k - 1)/k](H - P), sendo MS a média

predita do sintético, P a média dos k parentais e H a média dos k(k -1)/2 híbridos simples possíveis

entre os parentais (EBERHART et ai., 1967). A média do sintético pode, portanto, ser predita desde



que se disponham dos dados de uma tal tabela dialélica incluindo parentais e F1's entre eles. Dispondo-

se de uma tabela dialélica envolvendo as n linhagens disponíveis, podem ser preditas as 2" - (n + 1)

médias dos sintéticos possíveis entre elas, elegendo-se aqueles com melhores médias para os

caracteres sob avaliação. A diferença (H - P) da fórmula de predição, corresponde à heterose média

dos cruzamentos envolvendo as k linhas parentais. Como se percebe, uma proporção (k - 1)/k desta

heterose média é retida na população em equilíbrio, sendo esta proporção tanto maior quanto maior o

número de populações parentais Esta heterose média, embora possa contribuir sobremaneira para a

média do sintético, possui menor importância quando se objetiva o uso de linhas puras como cultivares.

Isto porque a dominância alélica, principal causa da heterose, não se manifesta nos materiais

homozigotos. Há que se ressaltar, no entanto, que combinações epistáticas também podem contribuir

para a manifestação da heterose e que aquelas do tipo aditivo por aditivo podem ser fixadas em linhas

puras.

Quando não se dispõem de estudos a partir de cruzamentos dialélicos, a escolha dos

parentais com base em seus próprios atributos representa a melhor opção para se garantir um sintético

com média adequada, mormente, quando o grau de heterose entre as populações for baixo. Outra

alternativa para predição de médias, sem a necessidade de cruzamentos dialélicos seria o uso de "top-

crosses" de cada linhagem com uma mistura das demais como testador (CRAVES e MIRANDA

FILHO, 1993). A seleção com base na capacidade geral de combinação das populações parentais seria

outra forma de assegurar uma boa média para a população sintética (MIRANDA FILHO e CRAVES,

1991 ).

A variabilidade genética de uma população sintética é função direta do número de

linhas parentais e da divergência genética entre elas. O aumento da variabilidade com o aumento do

número de parentais não se dá de forma linear, de forma que pouco se ganha em variabilidade acima de

certos Iimites. Por outro lado, o uso de poucas linhas parentais pode diminuir as possibilidades de

combinações alélicas na população. Em plantas alógamas, como o milho, sintéticos com cinco a vinte

linhagens constituem a maioria. Deve-se ressaltar, ainda, que quanto maior o número de parentais,

maior o número de gerações de recombinação necessárias para permitir a combinação de genes

provenientes de todos os parentais em uma mesma planta (FEHR, 1987).

Com relação à divergência genética entre as linhas parentais, esta pode ser medida

usando-se marcadores moleculares, bioquímicos ou morfológicos, ou inferida indiretamente pela



origem destas linhas. Linhas com origem distinta quanto ao germoplasma básico, provavelmente,

apresentarão maior divergência genética entre si que aquelas com origem comum. A divergência entre

populações pode ser inferida, ainda, pelo grau de heterose que estam mostram quando cruzadas. Assim,

linhas que apresentam um aJto valor da heterose quando cruzadas contribuem tanto para aumentar a

média da população sintética, quanto para garantir maior variabilidade genética nesta população.

Outros métodos quantitativos de medida da divergência genética são apresentados por CRUZ e

REGAZZI (1994).

Além de propiciar média adequada e aJta variabilidade genética na população sintética,

para cada caráter em particular, a escolha de parentais deve contemplar a complementariedade de

diferentes caracteres de importância agronômica. Assim, determinados parentais poderão ser escolhidos

em razão de possuirem características particularmente importantes como, por exemplo, resistência a

doenças, porte, ciclo, etc.

No caso da formação de um par de sintéticos para posterior Seleção Recorrente

Recíproca, a média de cada população "per se" passa a ser menos importante. Neste caso, todo o

enfoque deve ser dado no sentido de que as populações possuam alta heterose quando cruzadas e

apresentem valores elevados das variâncias aditivas interpopulacionais ou recíprocas. O uso de padrões

heteróticos definidos, bem como características facilitadoras da fecundação cruzada e produção de

sementes, devem ser priorizados. Fórmulas para a estimação de híbridos entre sintéticos a partir de

tabelas dialélicas, estão disponíveis na literatura (VENCOVSKY e BARRIGA, 1992) e podem auxiliar

muito na escolha de parentais para formação de pares de populações divergentes geneticamente.

4..CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Em síntese, os critérios gerais para escolha de parentais para formação de uma

população base para Seleção Recorrente intrapopulacional podem ser assim elencados:



a) Estabelecimento preciso do tipo de cultivar a ser utilizado e do ideotipo desejado, o que exige um

profundo conhecimento da espécie em questão e das condições ambientais, tecnológicas e sócio-

econômicas da região a que se destina o cultivar;

b) escolha de parentais o mais adaptados possível à região e com atributos favoráveis para os caracteres

mais importantes;

c) escolha de parentais com alta divergência genética para os caracteres que se pretende selecionar na

população sintética e com baixa divergência genética para os caracteres que se pretende conservar na

população;

d) escolha de parentais que se complementem em características importantes para formação do ideotipo

estabelecido.
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ESTATÍSTICA APLICADA À SELEÇÃO RECORRENTE
Francisco José Pfeilsticker Zimmermann1

Ao iniciarem testes de produtividade nos programas de melhoramento de
plantas, os pesquisadores devem tomar algumas decisões relativas às técnicas
experimentais de campo, entre outras: tamanho de parcela, delineamento
experimental e número de repetições. Não existe uma solução ideal e, muitas
vezes, as melhores alternativas para cada caso são conflitantes ou
impraticáveis, especialmente nos trabalhos com seleção recorrente.

Exemplificando: um pesquisador quer utilizar um índice de seleção de 25%
e o número de linhagens selecionadas está em torno de 50, o que implica que
seus experimentos devem conter cerca de 200 linhagens mais as testemunhas.

O primeiro problema a resolver é o tamanho da parcela, que será
determinado pelo número e comprimento das linhas de plantio, os quais, por sua
vez, serão afetados pela necessidade ou não de se usar bordadura. De uma forma
geral, para arroz, existe o efeito das bordas sobre a produtividade, que será
mais ou menos acentuado dependendo da maior ou menor semelhança entre os
tratamentos, principalmente no que diz respeito à altura, ciclo, ângúlo de
inserção das folhas e capacidade competitiva. Pela própria natureza da seleção
recorrente, não se deve esperar homogeneidade entre as linhagens quanto a estes
parâmetros. A bordadura, portanto, deve ser usada. Isto implica em ter-se pelo
menos três linhas de plantio por parcela, com comprimento em torno de 5 m, já
que, além da bordadura lateral, há a necessidade da bordadura de cabeceira.

O segundo problema a resolver é a escolha do delineamento experimental.
As possíveis soluções são: blocos completos casualizados, blocos incompletos e
blocos aumentados de Federer (Tabela 1).

Blocos completos casualizados contendo todos os materiais em teste são,
no geral, descartados, dado que o grande número de tratamentos leva a blocos de
área elevada e, portanto, dificilmente homogêneos,' como requerido para sua
eficiência. Podem, entretanto, ser utilizados se as linhagens forem divididas
em grupos menores e cada grupo, juntamente com as testemunhas, aqui chamadas de
tratamentos comuns (Te), constituírem um experimento. Isto implicará,
logicamente, em uma análise conjunta. Esta técnica é chamada de análise de
grupos de experimentos com alguns tratamentos comuns. Para este caso
hipotético, pode-se dividir os materiais em dez grupos de 20, por exemplo, e
obter dez experimentos em blocos completos casualizados, com 20 + Te
tratamentos e r repetições. Se Te = 4 e r = 3, então, o total de parcelas será
igual a 720, o que representa um trabalho incrivelmente grande e de dif ícil
manuseio. Além disso, para que a análise conjunta possa ser feita, os erros
experimentais de cada grupo devem ser razoavelmente homogêneos.

Os blocos incompletos, que englobam os reticulados quadrados,
reticulados retangulares e os blocos incompletos generalizados (BIG), são as
alternativas descritas a seguir. Os reticulados quadrados necessitam de um
número de tratamentos que seja um quadrado perfeito (9, 16, 25, ..., 169, 196,
225, ... ), enquanto os reticulados retangulares, de um retângulo perfeito (12,
20, 30, 42, ..., 156, 182, 210, ...). Isto implica que algumas das linhagens
devem ser descartadas ou que outras devem ser incluídas, ou ainda, que mais
testemunhas deverão ser consideradas para que se obtenha o número correto de

1 . d h .. -Pesqulsa ar, P .D., EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e FelJào
(CNPAF), Caixa Postal 179, 74001-970 Goiânia, GO.



tratamentos requerido pelos delineamentos. Outra opção é dividir as linhagens
em dois ou três grupos, com a conseqüente necessidade de uma análise conjunta e
todas as implicações vistas anteriormente para os blocos completos. O número
total de parcelas a serem usadas variaria entre 588 (196 tratamentos e três
repetições, em reticulado quadrado) até 660 (212 linhagens, mais quatro
testemunhas, divididas em dois experimentos, com três repetições, em reticulado
retangular).

Os BIG não têm esta restrição porque, teoricamente, podem ser
trabalhados com um número qualquer de tratamentos. Contudo, existem exceções,
uma vez que não se conhecem soluções para muitos dos possíveis números de
tratamentos. Seu maior inconveniente é o grande número de parcelas, o que
ocorre principalmente com aqueles ditos balanceados. Um bloco incompleto é
balanceado (BIGB) quando todos os tratamentos têm o mesmo número de repetições
e cada par de tratamento aparece o mesmo número de vezes junto em um bloco. Um
BIGB com 91 tratamentos teria 910 parcelas.

A última alternativa é o uso dos blocos aumentados de Federer (BAF).
Neste caso, as linhagens são divididas em grupos e cada um destes, juntamente
com as testemunhas, formariam um bloco, isto é, somente as testemunhas são
repetidas. Pelo exemplo dado, as 200 linhagens poderiam ser divididas em 20
grupos de dez, mais as quatro testemunhas, obtendo-se 20 blocos de 14 parcelas,
com um total de apenas 280 parcelas. Têm-se, então, blocos mais homogêneos e um
número manuseável de parcelas. Outra vantagem dos BAF é que os blocos não
precisam ser do mesmo tamanho, ou seja, os materiais podem ser divididos em
grupos de tamanho variável.

Diversos delineamentos têm sido comparados quanto à sua eficiência na
seleção de linhagens. Com relação aos reticulados quadrados (10 x 10), com duas
e três repetições, e blocos completos aumentados com sete (5 + 2) e 12 (10 + 2)
parcelas por bloco, observa-se um índice de coincidência na seleção que varia
entre 32 e 44%, com um índice de seleção de 25%, e entre 40 e 53%, quando este
índice for de 30%.

Quanto ao número de repetições necessárias para que se possa estimar a
variância, adota-se, de uma maneira geral, um mínimo de três. O uso de menos
repetições (duas), principalmente no caso dos reticulados, é problemático, pois
a perda de uma parcela implica na eliminação de um tratamento e na conseqüente
desestruturação do delineamento.

Quando houver interesse em comparar-se as médias de tratamentos por
intermédio de um teste estatístico, este número de repetições deve ser
aumentado, j a que o valor da diferença mínima significativa é extremamente
influenciado por ele e pelo coeficiente de variação. Em um estudo com
simulação em computador, o tratamento 1 diferia da testemunha em 25%. Com
CV de 15% e três repetições, o teste de Tukey só os considerou
significativamente diferentes em 5% dos casos, enquanto com 12 repetições este
nível foi de 74%. Com CV de 25%, estes valores foram de 1,5 e 13%,
respectivamente. No caso do teste de Dunnett, específico para comparar
tratamentos com uma testemunha, estes valores foram de 14,75 e 96% para Cv de
15%, e de 5,75 e 31% para CV de 25%. O teste de t, considerado o mais fraco e
inadequado para este tipo de comparação, só conseguiu discriminar o melhor
tratamento e a testemunha em 100% dos casos quando se utilizaram CV = 15% e 12
repetições.



TABELA 1. Número total de linhagens a serem testadas e de parcelas para
alguns tipos de delineamentos experimentais.

DELINEAMENTO NÚMERO TOTAL DE NÚMERO TOTAL NÚMERO DE
LINHAGENS TESTADAS* DE PARCELAS EXPERIMENTOS

Blocos Completos 200 612** 1

Tratamentos Comuns 200 720** 10

Reticulado 192 588** 1
Quadrado
(14 x 14)

Ret Lou Lado 192 600** 2
Quadrado
(10 x 10)

Reticulado 206 630** 1
Retangular
(14 x 15)

Reticulado 212 660** 2
Retangular
(10 x 11)

BIG Balanceado 174 1820 2

Blocos Aumentados 200 280 1
de Federer

Adicionar quatro testemunhas (tratamentos comuns) por experimento.
** Considerando três repetições por experimento.
*
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TAMANHO EFETIVO POPULACIONAL1

Orlando Peixoto Morais2

1. INTRODUÇÃO

A seleção recorrente é um processo dinãmico e contínuo de aumento das
freqüências dos genes favoráveis da população. O limite teórico é representado
pela fixação dos alelos favoráveis, que na prática, dificilmente é conseguida
(Paterniani & Miranda Filho, 1987).

Ao se praticar a seleção, uma amostra da população, identificada como de
maior valor genético que a média da população, em relação aos objetivos em mente,
é utilizada para reprodução e formação da população melhorada, base para o novo
ciclo. É justamente a escolha dos reprodutores da nova população (melhorada) a
fase crítica de todo processo. Aqui o melhorista deve não apenas selecionar os
melhores indivíduos, tendo em vista os seus objetivos, mas também precaver-se no
sentido de evitar a perda de genes que contribuem positivamente para o melhor
desempenho geral da população. Mesmo quando a seleção se relaciona com
característica monogênicas ou oligogênicas, deve-se utilizar uma amostra
suficientemente grande da população para garantir, não apenas a caminhada no
sentido pretendido, mas também a presença de alelos favoráveis da população para
todas as outras características de interesse nas suas freqüências originais, ou
próximo delas.

O processo de amostragem sempre provoca uma certa oscilação da freqüência
gênica, podendo o melhorista até perder alelos favoráveis, na sua ânsia de
aumentar as suas freqüências ou até mesmo de fixá-los. Diz-se que um alelo é
fixado, quando as suas outras formas alelomórficas são eliminadas da população,
ou seja quando sua freqüência torna igual a unidade (p = 1,0).

A probabilidade de fixação, u(p), de um alelo favorável sem dominância pode
ser estimada, recorrendo-se a fórmula original de Crow & Kimura (1970), desde que
se conheça seu coeficiente seletivo(s) e sua freqüência inicial (Po) na
população:
U(p)= (1_e-N,SPO)/(l_eN,S) , em que e é a base dos logoritmos neperianos (e

2,7183) e JV. é o tamanho efetivo populacional. Para um alelo com estas
características e com s = 0,3, a Tabela 1 mostra a probabilidade de sua fixação
em quatro populações de diferentes tamanhos efetivos (10, 30, 50 e 70) e com três
freqüências gênicas iniciais (0,50, 0,10 e 0,01). Vê-se, pois que a probabilidade
de fixação do alelo é altamente dependente do tamanho da população selecionada e
de sua freqüência inicial. Para Po = 0,5, por exemplo, e tamanho efetivo igual a
50, normalmente utilizado em programas de melhoramento, a probabilidade de perda
do alelo é inferior a 0,1%. Se Po for de 1%, todavia, a utilização de Ne = 50,
assegura apenas, 13,93% de chance de fixação do alelo, ou seja, a probabilidade
de perdê-lo é muito maior, 86,07%.

1 Trabalho apresentado no I Taller Internacional sobre Seleção Recorrente em
Arroz. Goiânia, GO, 13 a 17 de março de 1995.
2 EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 74001-970, Goiânia, GO.



Para Po=O,01,necessita-se utilizar Ne=1000, para garantir cerca de 95% de
probabilidade de fixação. Se Po=O,10, contudo, um Ne=100 já asseguraria igual
chance de retenção do alelo na população sob melhoramento.

VENCOYSKY(1987) comenta que o tamanho da amostra selecionada depende da
estratégia do melhorista, devendo-se manter Ne elevados, se sua seleção
recorrente for planejada a longo prazo. Desta forma, além de selecionar, procura-
se evitar a perda aleatória de alelos favoráveis.

Tamanho efetivo (Ne) nem sempre corresponde ao número físico de progênies
selecionadas para reproduzir a geração seguinte. Conforme salientam Halla~r &'><:
Miranda Filho (1981); e Fehr (1987), Ne é uma medida relativa, dependente do
nível de endogamia dos parentais que são intercruzados e do número de gametas que
cada sexo contribui para próxima geração. Habilidade em estimar o tamanho efetivo
de cada subpopulação sob seleção deve ser uma das mais importantes
características de qualquer melhorista envolvido com seleção recorrente.
Procurar-se-á, aqui apresentar procedimentos simples e direto de estimação de
tamanho efetivo populacional, para quaisquer categorias de unidade de
recombinação. Antes disso, porém, serão discutidas alguns aspectos relacionados
com: (1) efeitos da amostragem sobre a variação da freqüência gênica e sua
relação com o tamanho da amostra; (2) nível de endogamia como função do tamanho
da população; e, finalmente, (3) a estimação do tamanho efetivo por meio do
conhecimento do incremento na endogamia da população, resultante do número de
unidades de avaliação selecionadas e utilizadas para reproduzir a próxima
geração.

2. AMOSTRAGEME FREQÜÊNCIA GÊNICA

Toda vez que se amostra uma população, retirando-lhe uma subpopulação,
dificilmente a freqüência gênica da amostra coincide com a da população original.
E quanto menor o tamanho da amostra, maior será a probabilidade de se observar
diferenciais maiores entre as freqüências gênicas da amostra e da população
original, embora se espere que estas duas freqüências coincidam. Para se entender
melhor este processo dispersivo, suponha que se retirem várias amostras de
tamanho finito N de uma população de tamanho "infinito" (No), com freqüência
gênica Po, para um alelo A. Suponha ainda que esta população seja estável, em
equilíbrio de Hardy-Weinberg, e que esteja na ausência de seleção, mutação e
migração. Quando se considera uma amostra qualquer, a freqüência do alelo A pode
variar de 1,0 a 0,0 (ambos muito pouco prováveis) passando pelo valor esperado Po
(mais provável).

Considerando as duas formas alélicas A
amostras, cada uma com 2N alelos, seguem
freqüência de A ou de a _ [po(A)+qo(a) ]2N

variância Poqo(1/2N), ou seja:

E(Pl) = Po e

e a, as freqüências gênicas ·.(Pl) das
a distribuição binomial, ou seja

que sabidamente tem média Po e

Seja, ainda, óp = Pl-Po' Tem-se
0-2 0-2 + 0-2 20-4 h h - hh

Sendo Po uma constante (parâmetro populacional), resulta

o-~o= O e o- PIPO = O conseqüentemente:



(1)

Por isso, Falconer (1987) afirma que a variância de ~p representa a
magnitude da mudança na freqüência gênica resultante do processo dispersivo,
expressando a variância da freqüência gênica que seria encontrada entre as várias
amostras. Seu efeito é uma dispersão das freqüências gênicas entre as amostras.

A equação (1) mostra que a dispersão esperada entre as freqüências gênicas
das várias amostras depende da freqüência gênica inicial da população e do
tamanho da amostra, sendo que, para um determinado tamanho amostral, a dispersão
é maior para genes com freqüências intermediárias (valor máximo de PoPa).

A Figura 1 mostra a dispersão esperada das freqüências gênicas para três
tamanhos de amostra 5, 10 e 50, considerando Po=0,5. Percebe-se que as
probabilidades de se obterem amostras com p<0,35, por exemplo, situam-se em torno
0,5%, 3% e 16%, respectivamente, para os tamanhos amostrais de 50, 10 e 5. Em
todos os casos, contudo, a probabilidade de fixação de alelos, num primeiro ciclo
de amostragem é praticamente nula para os três casos estudados. Para N=5 e
Po=0,5, a probabilidade de fixação de qualquer um dos alelos é
Co o 10 C-,jO 10 o (O 5)10 97610-4
~lOPO qo = ~lOPO qo =, =,.

Para valores extremos de Po, a situação se altera completamente, sendo
altas as probabilidades de perda e de fixação de alelos (Tabela 2).

Para alelos de freqüência muito baixa (Po 0,01, por exemplo), a
probabilidade de perdê-los é alta, mesmo com os tamanhos efetivos populacionais
normalmente recomendados nos programas de seleção. Quando Po é da ordem de 0,01,
devem-se utilizar tamanhos amostrais superiores a 230 indivíduos, para que a
probabilidade de perder o alelo seja inferior a 1%, pois:
CO pOq2N = (1- O01)2N = 0012N. , ,

Aplicando logarítmo, tem-se
N = log 0,01/2 log 0,99 .: N = 229,11

3. NÍVEL DE ENDOGAMIA COMO FUNÇÃO 00 TAMANHO POPULACIONAL

Viu-se, na seção anterior, que quanto menor o tamanho de uma amostra da
população, maior a probabilidade de sua freqüência gênica apresentar diferenças
maiores em relação a freqüência observada na população original. Crescem as
diferenças entre as amostras, à medida que estas diminuem de tamanho. Se estas
amostras são perpetuadas sempre em tamanhos pequenos, deixando o acasalamento
ocorrer apenas dentro das amostras, observa-se que as dissimilaridades entre os
indivíduos dentro dos grupos ou amostras se reduzem, enquanto se amplia a
variação genética intergrupos.

Numa população de indivíduos bissexuais todo indivíduo tem 2t ancestrais,
considerando t gerações passadas (dois pais, quatro avós, oito bisavós etc).
Qualquer par de indivíduos deve, portanto, estar relacionado com um ou mais
ancestrais comuns num passado mais ou menos distante e, quanto menor for o
tamanho da população, em gerações anteriores, menos distantes estarão esses
ancestrais comuns. Portanto, quanto menor for o tamanho da população, maior será
o grau de parentesco médio observado dentro da população e maior será o
acasalamento entre indivíduos relacionados por ascendência, ou seja, maior será a
endogamia (Falconer, 1987).



Coeficiente de endogamia de um indivíduo é a probabilidade de dois alelos
tomados ao acaso de qualquer um de seus loci gênicos serem idênticos por
ascendência. Se se considera uma população de acasalamento ao acaso (incluindo
autofecundação), o coeficiente de endogamia de um indivíduo cor responde ao grau
de parentesco médio da população de onde se originou, ou seja, corresponde à
probabilidade de dois gametas tomados ao acaso da população paternal portarem
alelos idênticos por ascendência. Esse coeficiente de parentesco médio, como se
vê acima, é função do tamanho da população.

Para se relacionar o coeficiente de endogamia com o tamanho da população e,
por conseqüência, com o processo de dispersão da freqüência gênica, necessita-se
definir uma população ideal, considerada como base ou de referência. Seja esta
uma grande população diplóide, de acasalamento ao acaso, não endogãmica e na
ausência dos processos que alteram a freqüência genlca (mutação, migração,
seleção e oscilação genética). Considere, agora, que gametas oriundos de uma
amostra aleatória de N indivíduos da população base se unam para formar uma nova
população de tamanho finito. Essa amostra de gametas paternais, logicamente,
carrega, para cada loco, 2N diferentes categorias de alelos, que não são
idênticos por ascendência, pois por definição a população ideal tem coeficiente
de parentesco médio nulo. Observe que o número de gametas em consideração é um
múltiplo de 2N, pois cada indivíduo pode produzir inúmeros gametas.

A partir destas suposições, pode-se estimar o coeficiente de endogamia da
população resultante. Cada gameta tem a probabilidade de 2~ de unir-se com
outros do mesmo tipo e de 1- 2~ de unir-se com outros de origem distinta. No
primeiro caso, o coeficiente de endogamia seria igual a unidade e, no segundo,
não ocorreria endogamia. Logo, o coeficiente médio de endogamia da população
resultante será:

(1/2N). 1 + [1 - (1/2N)]. O
1/2N. (2 )

Comparando as equações (1) e (2), percebe-se que a varlancia da freqüência
alélica entre as amostras de uma população é proporcional ao coeficiente de
endogamia que se observa dentro de cada subpopulações resultantes das
amoEltragens, ou seja

(3)

Assim, quanto menor a amostra, maior a chance de acasalamento entre
parentes dentro da subpopulação derivada, maior o coeficiente de endogamia gerado
e, por conseqüência, maior a dispersão gênica entre as subpopulações, aumentando
a probabilidade de perda de alelos favoráveis por deriva ou oscilação genética.
Essa probabilidade de perda de alelos favoráveis aumenta -se progressivamente com
as sucessivas re-amostragens da população. Suponha que sempre se utilize o mesmo
número de paternais para gerar a população seguinte. Para se estimar o
coeficiente de endogamia F2 da segunda geração, considere que com probabilidade
Fl os gametas da população P1 (primeira geração) são idênticos por ascendência,
gerando descendentes com F2=1, e com probabilidade 1-F1, são independentes,
resultando em F2 = 2~' como se viu anteriormente.



Logo,
F2 = F1·1 + (1-F1) 2~

ou, re-arranjando esta expressão
F2 2~ +(1- 2~)Fl

F2 2~ + (1 - 2~) 2~

(4)

(5 )

Por analogia à expressão (5), tem-se para a geração 3:
F3 = 2~ + (1 - 2~) F2

ou, recorrendo a equação (4)
F3 2~ + ( 1- 2~)[ 2~ + (1 - 2~VL~], ou

F3 2~ + (1- 2~ L~+ (1- 2~ r 2~ '

Para uma geração t, qualquer, chegar-se-ia a seguinte expressão:

Ft 2~V+ (1- 2~ L~v+ (1- 2~ )
2

2~ +...+(1- 2~ rI 2~ ' ou

Ft 2~ [1+ (1- 2~ )+(1- 2~)2 +(1- 2~)3 +...+(1- 2~ )1-1] (6)

Na equação (6), o que se encontra entre parênteses corresponde a soma dos
termos de uma progressão geométrica, com

Al = 1

q 1-

n = 1

_1_
2N

(primeiro termo);
(razão); e

(número de termos)

Recorrendo à expressão de soma dos termos de uma progressão geométrica
(limitada) ,

ou

Com a equação (7), pode-se estimar diretamente, o coeficiente de endogamia
em qualquer geração, quando se mantem N constante. Para N=50, tem-se na décima
geração:

( 1 )10
Ft = 1 - 1- 250 == 0,0956

Para um alelo p com freqüência de 10% na população original, tem-se:
a~JO == PoqoF;o = (0,10). (0,90). (0,0956)

a2 == 8,604.10-3
PIO

DP(P10) = 0,0927



Como se vê, o desvio padrão de Po tem magnitude semelhante ao de Po. Como o
Lrrtexva l,c de média ± 1 desvio padrão encerra cerca de 68,2% das observações,
conclui-se que a probabilidade de perder o alelo em questão até a 10ª geração é
de cerca de 16%, pois

1
- (100-68,2) = 15,9.
2

2 r:A equação (3), (J" p = Poqo r deve ser sempre considerada nas atividades de
melhoramento populacional. O melhorista precisa sempre procurar os indivíduos de
melhor valor genético, mas que sejam pouco relacionados geneticamente ente si,
para não restringir sua base genética. A diversidade entre as unidades de
recombinação deve constituir uma preocupação constante do melhorista nos
sucessivos ciclos de seleção. Se se selecionam indivíduos aparentados, aumenta-se
a endogamia da população melhorada, ampliando as chances de perda de alelos
favoráveis e restringindo a variabilidade genética da população em uso. Loci
ocupados por alelos idênt.icos por ascendência são inefetivos como fonte de nova
variabilidade durante o processo de recombinação gênica ('I crossing-over ") e,
com menos variabilidade, reduzem-se os ganhos devido à seleção. O desafio de quem
desenvolve a seleção recorrente é aumentar, no decorrer do processo seletivo, a
freqüência de loci ocupados por alelos favoráveis, mas, se possível, sempre
independentes, ou seja, que não tenham se originado da duplicação de um mesmo
alelo em gerações anteriores.

4. ESTIMAÇÃO DO TAMANHO EFETIVO

Para se proceder a seleção em uma população, precisa-se, naturalmente,
avaliar os seus indivíduos, em relação às características objeto de melhoramento.
Essa avaliação pode se basear no desempenho de seus indivíduos ou de suas
progênies, que podem se originar de diversas formas. De qualquer maneira, o que
se procura, em todos os casos, é estimar o valor genético dos indivíduos
seLec Lonados , tendo em vista as características de interesse. Feita a avaliação,
uma das mais importantes questões com que se depara o melhorista é a decisão
sobre quais indivíduos devem ser escolhidos para fornecer o maior ganho possível
sem, contudo, reduzir o potencial da população melhorada para continuidade do
programa de melhoramento. Para uma mesma quantidade de indivíduos avaliados,
quanto menor o grupo selecionado, maior será o diferencial de seleção e,
conseqüentemente, maior será a resposta à seleção obtida no ciclo de seleção em
consideração. Viu-se, contudo, nos itens anteriores, que, reduzindo-se o tamanho
do grupo selecionado, aumenta-se de forma progressiva as chances de perda de
alelos favoráveis, por oscilação genética, e a endogamia média da população
melhorada. Esta se apresentará com menos variabilidade genética no próximo ciclo
e, conseqüentemente, com menor potencial idade para a continuação do programa de
seleção.

Para uma determinada quantidade de unidades de avaliação utilizadas, a
intensidade de seleção depende basicamente da constituição genética das
correspondentes unidades de recombinação. Exemplo. Se as unidades de recombinação
são famílias de irmãos completo, percebe, facilmente, que apresentam um conjunto
gênico, proveniente dos dois paternais, maior que cada um desses paternais ou de
qualquer progênies deles derivadas por autofecundação. Pode-se, nesse caso,
utilizar uma intensidade de seleção mais forte quando se utilizam famílias de



irmãos completos, do que quando se usam famílias SI ou SO:m, para qualquer valor
de m. É compreensível, portanto, que o potencial de uma população em melhoramento
para prosseguir-se como base para os sucessivos ciclos de seleção depende do
número de unidades de recombinação utilizadas para reproduzi -la como também do
conteúdo gênico das mesmas. Para compreender o significado de tamanho efetivo
que, como já se disse, é uma medida relativa, considere a seguinte situação:
sejam duas ou mais amostras populacionais de tamanhos físicos distintos, ou seja,
com diferentes números de indivíduos. Elas terão o mesmo tamanho efetivo se
produzirem o mesmo incremento de endogamia, quando submetidas, individualmente,
ao acasalamento ao acaso, à semelhança da população ideal.

E como na população ideal, os indivíduos das amostras devem ser
consideradas de origem independentes, ou seja, sem nenhum grau de
coanscentralidade entre os mesmos. Indivíduos, aqui, cor responde à unidade de
recombinação que pode ser indivíduos propriamente dito, no caso da seleção
massal, ou os diferentes tipos de família, se a seleção for baseada nesse tipo de
unidade de avaliação. Assim, o ponto de referência na definição de tamanho
efetivo (medida relativa) é a população ideal (hipotética), apesar de que nessa
população jamais se observariam indivíduos endogâmicos.

Para se definir o tamanho efetivo de uma população real (ou de uma amostra
selecionada), portanto, basta conhecer o número físico de indivíduos (ou de
unidades selecionadas), seu coeficiente de endogamia e sua constituição genética,
ou seja, se se trata de indivíduos propriamente ditos ou de famílias. Quando se
pratica a seleção massal de plantas férteis de arroz, por exemplo, normalmente,
se utilizam, na recombinação, as famílias SI derivadas. Isto, contudo, não tem
nenhum efeito sobre o tamanho efetivo da população melhorada, pois as famílias SI
possuem os mesmos alelos da planta So original. O grau de parentesco de uma
família SI com ela mesma é idêntico ao da planta So com ela (planta) mesma. Para
efeito de geração de variabilidade na população melhorada a utilização da família
SI como parental, no lugar da planta So, é até vantajosa, pois dá-se mais
oportunidade de recombinação "interna" , com o processo de auto fecundação da
planta original.

Conhecidas as características acima mencionadas da população real, deve-se,
para estimar o seu tamanho efetivo:

a) Calcular o coeficiente de endogamia da sua descendência, se se acasalasse
inteiramente, ao acaso. Em melhoramento, cada unidade de recombinação deve
ser considerado como um parental, individualmente. Supõe-se que os
parentais são não aparentados entre si.

b) Calcular o tamanho Ne da amostra da população ideal, cuja descendência
teria uma endogamia semelhante ao estimado para a população real. Esse Ne é
o tamanho efetivo da população real (ou amostra selecionada) de tamanho N
conhecido.

Na Figura 2 está esquematizado um processo possível de recombinação. Seja a
amostra selecionada de tamanho N, onde cada indivíduo em recombinação pode
inclusive estar representando uma família. considere um indivíduo j da população
melhorada (recombinada) que tem como parental materno a unidade i. Com uma
probabilidade l/N, o gameta masculino veio do próprio i e com probabilidade 1-
(l/N) veio de outro parental, considerado não relacionado geneticamente como i.
No primeiro caso, o coeficiente de endogamia resultante corresponde ao parentesco



de i com ele mesmo (r11), e, no segundo caso, não ocorre endogamia, pois os
parentais seriam não aparentados entre si. Nesse caso, coeficiente de endogamia
médio da população melhorada seria:

Fi = F = (l/N)ru

Na população real, o mesmo F seria, como já foi mostrado na equação (2),
F = 1/2Ne

Tem-se, por conseguinte:
1/2Ne = (l/N)rii ou
Ne = N/2ru (8)

Esta é uma fórmula básica,
organismos bissexuais, em que a
considerada.

No caso de populações de arroz, em que se usa a macho esterilidade, pode-
se, à primeira vista, imaginar que não há autofecundação, na fase de
recombinação. Precisa-se contudo lembrar que a planta macho estéril pode também
ser po1inizada pelas suas co-irmãs, oriundas por autofecundação. Sabe-se que a
endogamia resultante do cruzamento entre duas plantas Sn:m e Sn:m' é idêntica à que
se observa na auto fecundação do parenta1 comum Sn:n.

Na Tabela 3 observam-se os valores de coeficientes de parentesco entre os
indivíduos dentro de cada uma das três categorias de famílias mais utilizadas em
melhoramento de planta. Vê-se que, considerando os parentais de origem na mesma
geração de endogamia, os irmãos de autofecundação são sempre duas vezes mais
relacionadas entre si que os meios irmãos, e quatro vezes mais que os meio-
irmãos.

Utilizando a equação 8 e a Tabela 3, torna-se direto o calculo do tamanho
efetivo para cada categoria de família. Exemplos:

que pode ser utilizada em qualquer
auto fecundação é também .possível

caso de
de ser

(a) Se se tem N plantas So (So:o), famílias S1 (ou SO:1) ou, generalizando, SO:m
como unidades de recombinação, o tamanho efetivo da população melhorada
será:

Ne = N/2(1/2) = N
Vê-se que, utilizando os coeficientes de parentesco correspondentes (Tab.
3), os tamanhos efetivos para famílias de irmãos completos e de meio
irmãos, com parentais comuns em 80, seriam 2N e 4N respectivamente.

(b) Se a população base encontra-se na segunda geração de auto fecundação , por
exemplo, ter-se-ía para plantas 82:2 ou famílias S2:m' m > 2, o seguinte
tamanho efetivo:

Ne = N/2(7/8) = (4/7)N
Para famílias de irmãos completos e de meio irmãos, cujos parentais comuns
são 82:2, os tamanhos efetivos correspondentes seriam (8/7)N e (16/7)N,
respectivamente.

(c) Para progênies ou famílias oriundas de parentais totalmente homozigóticos
(F = 1), os tamanhos efetivos seriam (1/2)N, N e 2N, respectivamente para
famílias de autofecundação (a própria linha pura), famílias de irmãos
completos e famílias de meio irmãos.



Re-arranjando a equação (8), obtem-se a equação (9) que fornece diretamente
o número de unidade de avaliação que devem ser selecionadas para atender
determinado tamanho efetivo

N = 2Nerii (9)

Considerando os casos especiais das três categorias de famílias acima
mencionadas e utilizando as fórmulas gerais de rii da Tabela 3, tem-se,

N Ne(l+Fn), para famílias 5n:m;

N Ne(1+Fn)/2, para famílias de irmãos completos;
N Ne(1+Fn)/4, para famílias de meio-irmãos

A relação de Ne = N/2, Ne = N e Ne = 2N para linhas puras, plantas 50 ou
famílias 50:m, e famílias de irmãos completos, oriundas de população não
endogâmica (Fn=O) é facilmente compreendido, comparando as constituições gênicas
das mesmas. Uma linha pura possui apenas a metade dos alelos presentes na planta
50 que a originou, enquanto a família de irmãos completos contem todos os alelos
presentes nas duas plantas 50 paternais.

Na Tabela 4 estão relacionadas o número de unidades de avaliação que devem
ser selecionadas nos casos de famílias oriundas por auto fecundação , famílias de
irmãos completos e de meio-irmãos, para atender um tamanho efetivo de 50 ou para
um valor qualquer de Ne, previamente estabelecido. Verifica-se que as quantidades
de famílias de irmãos completos e de famílias de auto fecundação que devem ser
selecionadas correspondem, respectivamente, ao dobro e ao quádruplo de famílias
de meio-irmãos, considerando os paternais originais no mesmo nível de endogamia.

5. TAMANHOS EFETIVOS ADEQUADOS

Ao iniciar qualquer programa de seleção recorrente, considera-se
fundamental uma reflexão sobre os tamanhos efetivos a serem adotados. Tem-se
verificado, principalmente em melhoramento de milho, uma tendência generalizada
de adoção de tamanhos efetivos pequenos, talvez em função da ânsia de aumentar a
pressão de seleção, para se conseguir maiores ganhos no ciclo de seleção em
desenvolvimento. De uma maneira geral, adota-se o critério de que programas de
seleção a longo prazo devem utilizar tamanhos efetivos (Ne) grandes. Entretanto,
se o objetivo (não muito distante da situação atual) deve ser alcançado a curto
prazo, pode-se adotar Ne,s menores. Robertson (1960), citado por Hallauer &

Miranda Filho (1982), mostra que o ganho total esperado e a "meia-vida" do
programa de seleção recorrente são proporcionais ao tamanho efetivo populacional.

Adotando-se tamanhos efetivos pequenos, obtem-se, em função da maior
pressão de seleção, respostas mais elevadas, mas, devido a maior freqüência de
perda de alelos favoráveis (com menos variabilidade genética nas populações
melhoradas), mais rapidamente passa-se a obter respostas cada vez menores nos
sucessivos ciclos de seleção. Chega-se, muito mais rápido a situação em que os
ganhos obtidos com a seleção passam a ser não compensatórios. Quando se adota,
por outro lado, Ne,s de valores elevados, os ganhos iniciais (e os posteriores
também) são realmente menores, mas a população se mantem responsiva à seleção por
um período muito maior, obtendo ganhos totais mais elevados. A Figura 3
exemplifica os dois casos.



Não há uma recomendação definitiva dos tamanhos efetivos que devem ser
usados. Baseando-se em informações então disponíveis, Hallauer & Miranda Filho
(1982) sugerem que um mínimo de 20 a 30 progênies devem ser utilizadas nas
recombinações, embora prefiram o emprego de um número maior. Como cada categoria
de progênie tem um determinado Ne é preferível referir-se ao Ne do grupo
selecionado. O Ne de 20 progenies, por exemplo, pode variar de 20, se se trata de
progênies SO:n a 80, se forem meio-irmãs, que tem uma planta So (considerada não
endogâmica) como paternal comuml Pereira (1980), considerando um modelo genético
aditivo, concluiu que o tamanho efetivo necessário para se garantir sucesso no
processo seletivo depende da estrutura da população, mas seu valor mínimo deve
ser, aproximadamente, de 40 para populações de base genética ampla e com
freqüência alélica intermediária; 25, para populações melhoradas; e de 50 para
populações pouco melhoradas.

Esses valores de Ne devem realmente serem considerados como limites
mínimos. O valor de Ne é calculado em função apenas do novo incremento de
endogamia (~F) que surgiria, se o grupo se acasalasse inteiramente ao acaso. Não
leva em consideração o grau de parentesco existente entre as unidades básica de
avaliação como plantas So (seleção massal) e famílias, etc. Somente quando se
pratica seleção dentro de família, é que a coancestralidade entre os
indivídUOS/família é considerada (Morais, 1992). Assim mesmo mantendo Ne mais
elevados, gera-se considerável endogamia com os sucessivos ciclos de seleção. A
Tabela 5 evidencia que, para os três valores de Ne utilizados, a endogamia na
décima geração é cerca de 10 vezes superior a original. Se se levasse em
consideração a endogamia gerada por todas recombinações, ou seja o incremento
total da endogamia em relação à população original, o valor do tamanho efetivo se
reduziria na razão inversa do incremento da endogamia. Com isso, à medida que
desenvolve o processo seletivo, mesmo mantendo Ne,s considerados suficientes,
aumenta-se a freqüência de loci ocupados por alelos idênticos, em oposição ao
objetivo da seleção recorrente que é aumentar a freqüência de loci ocupados por
alelos favoráveis, porém independentes quanto à origem.

6. PADRONIZAÇÃO DE TAMANHOS EFETIVOS NA COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE MELHORAMENTO

Quando se realiza a comparação de diferentes métodos de seleção que se
distinguem principalmente quanto aos tipos de unidades de avaliação, deve-se
assegurar tamanhos efetivos constantes para todos os casos. Poder-se-ia concluir,
se esta providência não for tomada, que um determinado métodos poderia oferecer
respostas mais elevadas, mas poderia, por outro lado, gerar uma população
melhorada de potencial inferior (menor variabilidade genética) para continuação
do programa de seleção. Sejam quatro estratégias distintas de melhoramento
(Tabela 6), baseadas na avaliação de 300:

(a) Famílias de meio-irmãs auto fecundadas (MIS1). As sementes de uma única
planta (paternal comum) não é suficiente para os ensaios de avaliação.
Precisam ser multiplicadas e com isso produz-se a família MIS1•

(b) Famílias de irmãos completos auto fecundadas (ICS1)
(c) Famílias de irmãos S1 auto fecundadas (SO:2)
(d) Linhas puras não aparentadas, ou seja, oriundas de plantas So distintas.



Todas estas unidades de avaliação podem ser obtidas em um ano, partindo-se
da população base (recombinada). Para as linhas puras, necessitar-se-ia utilizar
cultura de antera (linhas HD's). O ciclo de seleção duraria dois anos (duas ou
mais gerações por ano).

As equações de respostas esperadas à seleção utilizadas estimam o valor de
linha da população melhoradas, ou seja estima o desempenho geral da população
melhoradas em seu estado de plena homozigoze. Em busca de simplificação, supor-
se-á que o erro entre parcelas será o mesmo para todos os casos e que o modelo de
ação gênica para a característica (produção de grãos) contem apenas os
componentes aditivos e de dominância, sem epistasia.

Serão utilizadas as seguintes estimativas: Cí~ = 2,6228 e Cí~= 3,6062

(Morais, 1992. Pago 160, Quadro 18, 32 modelo). Os demais componentes de variação
genética serão desprezados. A estimativa de variância do erro médio entre
parcelas será: Cí~= 1,5900.

e

As respostas esperadas estão relacionadas na Tabela 7. Vê-se que, mesmo
mantendo o mesmo tamanho efetivo e, com isso, utilizando intensidades de seleção
menores, as respostas à seleção estimadas aumentam a medida que se utilizam
famílias constituídas de indivíduos mais aparentados entre si. Em relação as
respostas possíveis de serem obtidas com as linhas oriundas de cultura de antera
(HD), a eficiência relativa dos métodos que utilizam famílias SO:2' ICS1 e MIS1

foram, respectivamente, de 85, 57 e 43%.
À medida que se utilizam famílias de indivíduos mais

relacionados geneticamente, explora-se mais variabilidade genética da
pois, em genética quantitativa, é reconhecida a igualdade entre a
dentro dos grupos e a variação entre grupos.

As eficiências relativas dos diferentes métodos podem se tornar mais
semelhantes, quando se implementa também a seleção dentro de famílias. Nesse
caso, linhas HD's não apresentam variação genética dentro, enquanto as famílias
de meio-irmãos apresentam mais variação dentro do que entre. Morais (1992),
comparando famílias MIS1 e SO:2 da população de arroz irrigado CNA-lRAT 4/0/3,
obteve respostas semelhantes para os dois casos, quando se pratica a seleção
entre e dentro de famílias. A eficiência relativa dos métodos de seleção também
depende das propriedades genética da população ou seja do tipo de ação gênica
envolvida (Tabela 6), além de outros como características de meio, que podem
influenciar a magnitude dos erro experimentais, tempo gasto para completar o
ciclo de seleção (considerado constante nos casos do exemplo) e dificuldades de
obtenção das unidades de avaliação. Assim diferença de 15% a favor das linhas
HD's, em relação as linhas SO:2 (Tabela 7), provavelmente não compensam todas as
atividades adicionais de laboratório, relativas à cultura de anteras.

Uma das questões que surgem, quando se decide praticar a seleção dentro de
famílias é a definição do número de indivíduos a serem selecionados por família.
Quanto menos indivíduos se selecionam, menos representado, geneticamente, estará
a família e, conseqüentemente, menor será o seu tamanho efetivo. Nesse caso,
precisa-se, logicamente, selecionar um maior número de famílias, para se
conseguir o tamanho efetivo preestabelecido para a subpopulação selecionada.

Para se definir o Ne de uma família de tamanho s basta supor seus
componentes se acasalando ao acaso e calcular o coeficiente de endogamia
resultante. Nesse caso, com probabilidade l/s, um indivíduos qual~er é
auto fecundado , gerando uma endogamia igual ao coeficiente de parentesco (r ) dele

fortemente
população,
covariação



com ele mesmo, e com probabilidade l-(l/s) se cruzará com um de seus irmãos,
fornecendo um coeficiente de endogamia igual ao coeficiente de parentesco (r)
entre irmãos. Portanto, a endogamia final resultante será

F = (l/s)r* + [l-(l/s)]r (10)

Se a família é de tamanho "infinito", ou seja, se s é muito grande, l/s
tende para zero e tem-se: F=r.

Substituindo F por 1/2Nef, obtem-se:

Nef = 1/2r, onde Nef Ne da família (ver equação 9).

Se os parentais originais são não endogâmicos, os tamanhos efetivos de
famílias SI' irmãos completos e meio irmão são, respectivamente:

Família SI : Nef = 1/2 (1/2) = 1
Família de irmãos completos: Nef = 1/2 (1/4) 2
Família de meio irmãos: Nef = 1/2 (1/8) 4

Se s, por outro lado, é pequeno, o resultado da equação 10 passa a ser
fortemente influenciado pela magnitude de s. E os tamanhos efetivos das famílias
acima são, nesse caso, calculados pelas expressões 11, 12 e 13 seguintes:

(a) Famílias SI .
(r* = 3/4 e r = 1/2)

(b) Famílias de irmãos completos:
(r* = 1/2 e r = 1/4)

(c) Famílias de meio irmãos ..... :
(r*= 1/2 e r = 1/8)

Naf = 1/2 [(2/4s) + (s-1)/2s], ou
Nef = 1/[1+(1/2s)]
Nef = 1/2 [(1/2s)+(s-1)/4sJ
Nef = 2/[1+(1/s)]
Nef=1/2[(1/2s)+(s-1)/8s]
Nef = 4/[1+(3/s)]

(11)

(12)

(13)

utilizando estas expressões foram calculados os tamanhos efetivos das
famílias mencionadas, em função do número de seus componentes que estão alistados
na Tabela 8. Com essa tabela, pode-se definir o número de famílias que devem ser
selecionadas para atender um determinado Ne, quando se pratica a seleção também
dentro de famílias. Exemplo: Se apenas quatro plantas são selecionadas por
família, deve-se selecionar em torno de 56 famílias S1, 31 famílias de irmãos
completos e 22 famílias de meio-irmãos para atender um tamanho efetivo de 50,
para a subpopulação selecionada, pois:

Famílias SI: N = 50/0,889 = 56,2 ~ 56.
Total de plantas selecionadas: 56x4

Famílias de irmãos completos: N = 50/1,600 ~ 31,25 ~
Total de plantas selecionadas: 31x4

Famílias de meio irmãos:N = 50/2,286 = 21,87 ~ 22
Total de plantas selecionadas: 22x4

= 224
31

124

= 88

Na Tabela 8 são também fornecidos o percentual do Naf em relação ao Na da
família de tamanho infinito que, como já foi visto, corresponde a 1, 2 e 4,
respectivamente, para famílias S1' famílias de irmãos completos e de meio-irmãos
(oriundas de população não endogâmica). Esses Naf em percentual também podem ser
utilizados para se definir o número de famílias de tamanho finito que devem ser



selecionadas para atender determinado Ne• Exemplo: 25 famílias de irmãos
completos não endogâmicas corresponde a um Ne = 50. Se se selecionam quatro
plantas por família, o tamanho efetivo de cada família corresponde a 80,0% do Ne

da família de tamanho infinito (Tabela 8). Logo, deve-se selecionar 25/0,8 =
31,25 ~ 31 famílias de quatro plantas para totalizar o tamanho efetivo desejado
de 50.

A Figura 4 ilustra a relação entre o Ne da família de tamanho finito,
quando expresso em percentual do Ne da mesma família de tamanho infinito, e o
número de plantas selecionadas por família. Observa-se que, em todos os casos, a
recuperação do tamanho efetivo da família é acentuada quando se passa de uma para
algumas poucas plantas selecionadas por família, sendo a intensidade de
recuperação maior no caso de famílias de indivíduos mais aparentados. Para se
recuperar 90% do Ne da família de tamanho infinito, precisa-se selecionar cinco
plantas nas famílias Sl' nove plantas nas famílias de irmãos completos e cerca de
27 plantas nas famílias de meio-irmãos.

7. TAMANHO EFETIVO NOS CASOS DE SELEÇÃO DE DIFERENTES NÚMEROS DE PLANTAS POR
FAMÍLIA

Até agora discutiu-se a influência da seleção dentro de famílias sobre o
tamanho efetivo, mantendo-se constante o número de plantas selecionadas por
família. Isso, contudo, nem sempre ocorre. Quando se pratica, por exemplo, a
seleção combinada, em que o valor do indivíduo é definido em função do seu
desempenho em relação à sua família e do desempenho desta em relação a média da
população (Morais, 1992), é comum a seleção de um número variável de indivíduos
por família. Em qualquer população, quando um progenitor ou um pequeno grupo de
progenitores contribui com mais descendentes para as gerações futuras, aumenta-se
a endogamia, reduzindo o tamanho efetivo da população.

Para efeito de ilustração da estimação do tamanho efetivo, quando é
variável o número de plantas por família selecionadas, seja o caso da seleção de
n famílias com s plantas por família, sendo o valor de s variável, ou seja,
dependente da família selecionada (si = número de plantas selecionadas na família
i, com i 1, 2, 3 , ..., n).

n

O número total de plantas selecionadas é dada por LS;
1=1

Com freqüência
n

Si/L S; as plantas da família i são acasaladas entre si ao acaso, gerando uma
;=1

endogamia igual ao coeficiente de parênteses da família i com ela mesma (ri), e
n

com freqüência l-(sil LS; ), as plantas da família i são cruzadas com plantas de
;=1

outras famílias consideradas não aparentadas com
fornecendo uma descendência não endogâmica. Assim,
descendentes da família i na população é dado por

a família i
o nível de

e, portanto,
endogamia dos



Os grupos de descendentes de cada uma das famílias i,s na população
apresentam seus respectivos Fi's e suas participações relativas na composição da

11

população também são variáveis e dadas por sd L Si .
jo,j

conseqüentemente, o

coeficiente de endogamia da população corresponde à média ponderada dos seus n
Fi's, com pesos si's' ou seja:

F = LS{Si/~Si)lj/i~Si'

F ~S;l~/C~Sir

ou

(14)

1/2Nei e F por 1/2Ne, tem-se

De onde se obtem

Ne C~Si) 2 / ~(Si2 I NeJ, em que Nei é o tamanho efetivo da família i, de tamanho

Si (Tabela 8).
Um exemplo de calculo de tamanho efetivo, com número variável de indivíduo

selecionado por família, é fornecido com auxílio da Tabela 9.
Seja o caso da seleção de dez famílias Sl e de um número variável de

plantas por família Sl, conforme mostra a segunda coluna da Tabela 9. O número
efetivo de cada família (de tamanho finito) aparece na segunda coluna da mesma
tabela. Nesse caso, tem--se:

(

10 \2

i~ Si) = 402 = 1600;
10

L(Si2 I NeJ
i=1

234,0372 Logo

Ne = 1600/234,0372 6,84

É importante salientar que, se estivesse selecionado um número constante de
quatro plantas por família, igual ao número médio de plantas selecionadas por
família, no presente exemplo, o tamanho efetivo seria de 10xO,889 = 8,89. Isto
ocorre porque o acasalamento entre irmãos, quando se tem família de tamanho
finito, é importante para o calculo de endogamia da progênie. E a contribuição
relativa de uma família passa a ser função do número de irmãos que contem.

Se para a família 9, por exemplo o número de indivíduos fosse aumentado de
8 para 18, mantendo-se os demais números de plantas selecionados por família, o
tamanho efetivo do grupo selecionado, em vez de aumentar, reduziria de 6,84 para
5,01, conforme pode ser calculado, como no exemplo anterior, utilizando as duas
últimas colunas da Tabela 9.

Neste trabalho foram desenvolvidas expressões de calculo de tamanho efetivo
de uma população ou subpopulação em função da estimação do incremento da
endogamia que seria observado se a população em questão se acasalasse a maneira
da população ideal. Uma outra forma de se obter o tamanho efetivo populacional
consiste em utilizar as expressões básicas desenvolvidas por Crow & Kimura (1970)
em termos de oscilação genética e adaptadas para populações submetidas a seleção



por Vencovsky (1978). A metodologia alternativa aplicada neste trabalho, contudo,
apresenta a vantagem de ser simples e de aplicação generalizada.
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TABELA 1. probabilidade de fixação de um
seletivo s=3,0, em função de três
tamanhos efetivos populacionais.

alelo favorável com coeficiente
frequências iniciais (Po) e quatro

Tamanho Efetivo Frequência inicial (po) em %

(Ne) 0,50 0,10 0,01
10 81,76 27,28 3,11
30 98,90 59,36 8,61
50 99,94 77,69 13,93
70 99,99 87,75 18,94



TABELA 2. Probabilidade de perda do alelo favorável (P1=O) ou de fixação do
alelo desfavorável (q1=l), considerando três tamanhos de amostra e
três frequências gênicas iniciais.

Tamanhoamostral Frequência gênica inicial

Po = 0,50 Po = 0,10 Po = 0,01

5

7,89.10-31

9,54.10-7

9,76.10-4

2,66.10-3 0,36650

10 0,122 0,818

0,349 0,904



TABELA 3. Coeficientes de parentes de uma família com ela mesma (ou entre
indivíduos dentro de uma mesma família), considerando famílias
geradas por autofecundação de uma planta, familias de irmãos
completos e famílias de meio-irmãos, cujos parentais originais
encontram-se numa geração n de endogamia. Famílias de tamanho
infinito.

Geração dos Famíilias de

Parentais (n) Autofecundação Irmãos Completos Meio-Irmãos
*(Sn:m)

O 1/2 1/4 1/8
1 3/4 3/8 3/16
2 7/8 7/16 7/32

3 15/16 15/32 15/64
4 31/32 31/64 31/128

5 63/64 63/128 63/256

6 127/128 127/256 127/512

00 1 1/2 1/4

Fórmula geral (1/2) (l+Fn) (1/4) (l+Fn) (1/8(l+Fn)

Para n<m. No caso de n=m, tem-se o coeficiente de parentesco de uma planta com
da mesma, na geração n.

08S: Fn coeficiente de endogamia do parental (na geração n).



TABELA 4. Número de famílias sn:m, de irmãos completos ou de meio irmãos que
devem ser selecionadas para garantir um tamanho efetivo igual a 50
ou igual a Ne, cnsiderando os parentais originais em diversas
gerações de endogamia.

Geração
dos

Parentais
(n)

Ne=50 e famílias de*

Autofe-
cundação

( Sn:m)

Irmãos
Completos

Meio-
Irmãos

Tamanho efetivo Ne e famílias de

Autofecun-
dação
( Sn:m)

Irmãos
completos

Meio-Irmãos

o
1

2

3

4

5

6

00

Fórmula
Geral

50 25 13

(3/2)Ne

(7/4)Ne

(15/8)Ne

(3l/16)Ne

(63/32)Ne

(127/64)Ne

(1/2)Ne

(3/4)Ne

(7/8)Ne

(15/16)Ne

(31/32)Ne

(63/64)Ne

(127/128)Ne

(1/4) Ne

(3/8)Ne

(7/16)Ne

(15/32)Ne

(31/64)Ne

(63/128)Ne

(127/256)Ne

(1/2)Ne

75 38 19

*Em vários casos, os números estimados foram arredondados. Ex.: para S2:m N
87,5 ~88

88 44 22

2394 47
97 48

49
24
25
25

98
99 50

100 50 25



TABELA 5. Valores de F* (coeficiente de endogamia) em 10 gerações,
tamanhos efetivos, e valores 1/2F correspondentes.
original considerada não endogamica.

para três
População

Geração (t) Ne 50 Ne = 3,0 Ne 20

F 1/2F F 1/2F F 1/2F

1 0,010 50 0,017 30 0,025 20

2 0,020 25 0,033 15,2 0,049 10,2

3 0,030 16,7 0,049 10,2 0,073 6,8

4 0,039 12,8 0,065 7,7 0,096 5,2

5 0,049 10,2 0,081 6,2 0,119 4,2

6 0,058 8,6 0,096 5,2 0,141 3,5

7 0,068 7,3 0,111 4,5 0,162 3,1

8 0,077 6,5 0,126 4,0 0,183 2,7

9 0,086 5,8 0,140 3,6 0,204 2,4

10 0,096 5,2 0,155 3,2 0,224 2,2

* (1- 2~ rF 1 -

OBS: Para cada geração, o valor de 1/2F representa o número de plantas da
população original que produziria o correspondente coeficiente de
endogamia, se se acasalasse à maneira da população ideal.



TABELA 6. Expressões de resposta a seleção (RS), com a avaliação de
quatro tipos de famílias (SO:2, ICS1; MIS1 e linhas HD's),
mantendo-se um tamanho efetivo Ne=50 (constante), número de
famílias selecionada(N) e intensidade de seleção (i).
Duração do ciclo de seleção: dois anos.

Famílias RS N i

j (114)O"~ +D] +(3116)D2 +(l116) li L
2[ (1/4) O"~I +(114) D] +( 1/32) D2 +0"; t5

13 2,14

1[(112)O"~ +(3/4 )Di+Cl/8)D2] __ -r-e-

2[ (1/2 )O"~ +(1/4 )0"1 +(1/2)D] +(l1l6)D2 +0"; t'
25 1,84

SO:2 50 1,50

Linhas HD 100 1,09



TABELA 7. Respostas esperadas à seleção (R8). Quatro métodos de seleção baseada
na avaliação de 300 famílias MI81, IC81, 80:2 e linhas HD's), mantendo-
se um tamanho efetivo de 50.

Famílias R8 R8 Eficiência
(g/planta) (%) Relativa

MI81 0,47 3,47 43
ICS1 0,62 4,57 57

80:2 0,93 6,86 85

Linhas HD's 1,09 8,04 100



TABELA 8. Tamanho efetivo (Ned de famílias 81, irmãos completos e de meio-
irmãos em função do número de plantas que as compõem (Famílias
extraídas de população não endogâmica) . Entre parêntese: percentual
em relação ao Ne da família de tamanho infinito.

s Nef

* ** **81 IC MI

1 0,667 (66,7) 1,000 (50,00) 1,000 (25,0)

2 0,800 (80,0) 1,333 (66,7) 1,600 (40,0)
3 0,857 (85,7) 1,500 (75,0) 2,000 (50,0)

4 0,889 (88,9) 1,600 (80,0) 2,286 (57,2)

5 0,909 (90,9) 1,666 (83,3) 2,500 (62,5)

6 0,923 (92,3) 1,714 (85,7) 2,667 (66,7)
7 0,933 (93,3) 1,750 (87,5) 2,800 (70,0)
8 0,941 (94,4) 1,778 (88,9) 2,909 (72,7)
9 0,947 (94,7) 1,800 (90,0) 3,000 (75,0)

10 0,952 (95,2) 1,818 (90,9) 3,076 (76,9)

15 0,968 (96,8) 1,875 (93,8) 3,333 (83,3)

20 0,976 (97,6) 1,905 (95,2) 3,478 (86,7)

100 0,995 (97,5) 1,980 (99,0) 3,883 (97,1)

1000 0,999 (99,9) 1,998 (99,9) 3,988 (99,7 )

* Nef = 1/[1 + (1/2s) 1
** Nef = 2/[1 + (l/s) 1
*** Nef = 4/[1 + (3/s) 1



TABELA 9. Quadro ilustrativo do cálculo do tamanho efetivo de n=10 famílias
selecionadas com número variável de plantas/família selecionadas
(s) •

Família Plantas Nei Plantas Nei
SI selecionadas selecionadas

(sil (Si)
1 5 0,909 5 0,909
2 1 0,667 1 0,667
3 4 0,889 4 0,889
4 3 0,857 3 0,857
5 2 0,800 2 0,800

6 1 0,667 1 0,667
7 7 0,933 7 0,933
8 6 0,923 6 0,923
9 8 0,941 18 0,973

10 3 0,857 3 0,857-------------------------------------------------------------
40 50

6,84 5,01

Ne Número efetivo total das plantas selecionadas, sendo

Si: número de plantas selecionadas na família i
i = 1,2,3 ... n

n: número de famílias selecionadas.
Nei: tamanho efetivo das s plantas selecionadas na família i.
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Figura 1. Dispersão das frequências gênicas para três tamanhos de
amostragem, em uma população com Po = 0,5.
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Figura 2. Esquema ilustrativo do cálculo de Fj' no processo de recombinação, num
programa de seleção recorrente.
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Utilización de Ia Selección Recurrente para Desarrollar
Resistencia a Pyricularia grisea Sacc. en Arroz'

Elcio P. Guimarães y Fernando Correa-victoria'

1. Introducción

La enfermedad Piricularia, causada por el hongo Pyricularia grisea Sacc., es una de
Ias mas importante limitantesde Ia producción de arroz en América Latina. Su control
econornlco se fundamenta en el desarrollo de variedades resistentes.

En Ia literatura se mencionan varias ejemplos en Ias cuales Ia Piricularia se controla
genéticamente por bloques de genes de efecto pequenos (Wang et ai., 1989; Un,
1986) o genes dominantes de efectos marcantes (Kiyosawa et ai., 1986; Hsieh et aI.,
1967). Sin embargo, dada Ia complejidad dei patoqeno, que presenta numerosas
razas (Ung y Ou, 1969), el desarrollo de resistencia genética a Ia enfermedad puede
abordarse desde el punto de vista de una característica cuantitativa.

Las tres etapas fundamentales dei proceso de selecclcn recurrente (evaluacicn,
selección y recombinación), ya descrita en varias trabajos presentados anteriormente,
son Iametodologia de mejoramiento que permite acumular de manera gradual genes
con efectos considerados pequenos o grandes.

La eficiencia de Ia metodología está directamente relacionada con Ia capacidad dei
fitomejorador para:

a. escoger Ias progenitores adecuados para crear Ia población base para el
trabajo;

b. asegurar que en el campo experimental Ias materiales se expongan a Ias razas
dei patcqeno, y que Ias reacciones de esos materiales se identifiquen
correctamente;

c. recombinar el Germoplasma seleccionado de modo que Ias genes escogidos
tengan oportunidades para encontrarse con otros genes presentes en Ia
población.

Esta publicación tiene por objetivo describir Ia metodología que está utilizando el
Programa de Arroz dei Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para
desarrollar poblaciones resistentes a Pyricularia grisea Sacc. a través de Ia
metodologia de selección recurrente.

j Trabajo presentado en el I Taller de Selección Recurrente realizado en Goiánia, Goiás, Brasil.
Marzo 13-17, 1995.

~ Fitomejorador y Patólogo dei Programa de Arroz dei Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), respectivamente.



2. Selección de Progenitores

Sin duda, es Ia etapa más importante dei proceso de mejoramiento poblacional pues
una vez escogidos los Progenitores, solamente los genes de esos forrnaran parte de
Ia poblacicn; ninqun gene nuevo será generado por Ia metodología de seleccion
recurrente. EI proceso Cíclico de evaluación, seleccien y recombinación solam ente
posibilitará Ia reorganización dei material genético presente en los diferentes
Progenitores.

El objetivo principal es desarrollar poblaciones con diferentes niveles de resistencia
a Ia Piricularia, pero con una base genética distinta de Ia de Ias variedades
comerciales de América Latina descrita por Cuevas-Pérez et ai., (1992) y Guimarães
(1993).

Durante un período de 8 semestres de siembra en Ia Estación Experimental Santa
Rosa, Villavicencio, se evaluo un gran número de líneas bajo condiciones de alta y
diversificada presión de Ia enfermedad. Entre esos materiales se identificaron 30
líneas que presentaron un alto grado de resistencia estable a Piricularia (Cuadro 1).
Sin embargo, como en 1989 cuando se inició este trabajo no se conocra el concepto
de Iinajes (propuesto por Correa-Victoria y Zeigler (1993), Ia selección de los
progenitores se realizo solamente con base en Ia resistencia (grado y estabilidad), no
obstante que en el Cuadro 1 se describen los Iinajes a que pertenecen cada
progenitor.

La variabilidad genética de los 30 progenitores se compare con Ia base genética dei
arroz irrigado latinoamericano. Se observo que hay un aporte de 22.4% de
germoplasma africano que no participó dei descrito por Cuevas-Pérez et aI., (1992).
También se busco combinar los subgrupos indica y [aponlca, los cuales contribuyeron
con 63.3 y 36.7%, respectivamente. Mayores detalles sobre los progenitores
presentan Guimarães et aI., 1995).

3. Etapas de Selección y de Recombinación

Una vez creado el acervo genético GC-91, Ias etapas siguientes dei proceso de
selección recurrente son Ia determinación de Ia estrategia de seleccion que se utilizará
y Ia forme como los materiales escogidos se recombinarán para formar Ia población
básica para el próximo ciclo.

Con el objetivo de obtener dos poblaciones probablemente con dos tipos de acclcn
génica, se utilizaron los criterios de selección:

a. Para Ia poblacion C1 P1 todos los materiales con reaccíen a Piricularia en Ias
hojas (BI) y en el cuello de Ia panícula (NBI) menores o iguales de grado 3 de
Ia Escala Estancar de Evaluación de Arroz (IRRI, 1988), Y

b. Para Ia pobtacion C1 P3 aquellos con BI y NBI menores o iguales a 5. En el
primer caso Ia intención es acumular genes con efectos mayores y en el
segundo combinar esos genes con otros de efectos menores.



La metodolog ía utilizada fue Ia siembra de Ias semillas Soen Ia Estacion Experimental
dei CIAT en Palmira (EEP), donde no hay presión para Ia enfermedad. La selección
se base en características de fácil identificación, o sea, tipo de grano, ciclo y altura
de planta. Las plantas se cosecharon individualmente para Ia siembra siguiente.

Las generaciones 10450 plantas S1 y 450 líneas S2 se sembraron en Ia Estación
Experimental Santa Rosa (EESR), un sitio de alta presión dei patcqeno y donde Ia
enfermedad es endémica y presenta una alta diversidad (Correa-Victoria y Zeigler,
1993). Para incrementar y uniformar Ia presencia dei patcqeno, Ias semillas SI
cosechadas en Ia EEP se sembraron en surcos de 2.0 metros con mezclas de
semillas de cultivares susceptibles (esparcidores) sembrados a cada extremo. Cada
planta SI se identificó, y en cada una de ellas se colectaron tres datos de 81 (a los 25,
32 Y 39 daas despues de Ia siembra) y dos datos NBI (a los 28 y 35 días despues
de Ia floracíon),

Una vez obtenidas Ias evaluaciones para Piricularia se emplearon los criterios de
seleccicn mencionados anteriormente. Para mantener Ias poblaciones útiles desde
el punto de vista de atributos agronómicos, en Ias plantas que mostraron reacción
compatible para pertenecer a una u otra poblaclon, se hizo una selección para
características agronómicas como tipo de grano y planta, ciclo, reaccion a otras
enfermedades, etc.

Finalizado el proceso de selección se escogieron 58 Iíneas para cada estrategia.
Para adelantar el proyecto de seleccicn recurrente, todas Ias 450 líneas S2 se
sembraron en Ia EEP, 60 dras despues de Ia siembra de Ia EESR. Una vez
escogidas en Ia EESR Ias líneas con Ias calificaciones requeridas para BI y NBI, en
Ia EEP se hicieron los cruzamientos involucrando esos materiales.

La etapa de recombinación involucró 58 líneas para C1 P1 Y el mismo número para
C1 P3. Los cruces se realizaron para combinar cada línea con otras 3 líneas, pero
para explorar Ia variabilidad dentro de Ias lmeas (aun son plantas S2) cada
cornbinaclcn se realize utilizando 3 plantas de cada línea. Para iniciar el nuevo ciclo
de recurrencia Ias semillas híbridas (So) se sembraron en Ia EEP, de manera
individualizada, sequn el cruce a que pertenecen, para que sea posible conocer Ia
contribución de cada progenitor original.

Cabe mencionar que el proyecto de selección recurrente para Piricularia, adernas de
buscar una rnejor ra en el nivel general de resistencia a Ia enfermedad en Ia poblacien,
ofrece una alternativa para Ia continua obtención de líneas mejoradas para el
desarrollo de variedades por parte de los programas nacionales. EI flujo dei Anexo
1 muestra Ia secuencia de Ias generaciones dentro dei proyecto.

4. Resultados

Para comparar Ias lrneas obtenidas en el primer ciclo de seleccicn con los
progenitores originales, se ptanee un ensayo con los 30 padres de Ia población
original y los 58 de Ia C1 P1 Y C1 P3. Los materiales se sembraron en bloques



completos ai azar con tres repeticiones. EI ensayo fue conducido en Colombia ('La
libertad' y "La Consulta") y en Guatemala.

La finca 'La Consulta', ubicada en Ia altillanura colombiana, está localizada a 100 km
de Ia EESR donde se desarrolló el proyecto. EI cultivo de arroz se inició en esa área
hace solamente tres anos. Por 10 tanto, Ia presíon para Piricularia aun no es muy
fuerte y Ia cornposlcicn de los linajes es diferente (en Ia EESR Ia SRL-6 es Ia más
importante y en Ia altillanura es Ia ALL-7). Los resultados obtenidos en 'La Consulta'
para Piricularia en Ias hojas (Cuadro 2) y en el cuello de Ia parucula (Cuadro 3),
muestran que Ias líneas desarrolladas en Ia EESR fueron resistentes bajo esas
condiciones. Para Piricularia en Ias hojas se observe una pequena diferencia entre
los porcentajes de líneas resistentes (grado 53) de Ias poblaciones C1 P1, C1 P3 en
cornparacicn a Ia COPO(población original). Sin embargo, para Piricularia en el cuello
de Ia paru.cula esa diferencia fué mas acentuada.

EI 'La Libertad' el comportamiento general de los materiales tue similar ai observado
en Ia altillanura (Cuadro 4 y 5), pero tanto para Piricularia en Ias hojas como para en
el cuello de Ia parucuta, los porcentajes de líneas con reacciones intermedia (I) y
susceptible (S) fueron mayores, 10 que indica que Ia presicn para Ia enfermedad tue
mas alta. En este sitio ellinaje predominante es Ia SRL-6, Ia misma de Ia EESR. Los
resultados mostraron que más líneas resistentes (R) se identificaron en Ias
poblaciones que lIevaron un ciclo de selección para Piricularia.

EI ensayo sembrado en Guatemala presentó un presión relativamente baja dei
patógeno, o los linajes prevalecientes en los sitios de Ias evaluaciones no eran
compatibles con los materiales. Los datos en el Cuadro 6 muestran Ias mismas
tendencias senalas anteriormente, o sea que Ias poblaciones C1 P1 Y C1 P3
presentaron mayores porcentajes de líneas R que Ia población original. La
información respecto a Piricularia en el cuello de Ia pan ícula aun no esta disponible.

Los resultados observados en Ias tres localidades son similares en sus tendencias e
indican que se progresó en el desarrollo de líneas resistentes con un ciclo de
selscclcn, pero se requieren más anos de evaluacion para consolidar esos hallazgos.
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Cuadro 1. Reacción a Piricularia en Ia hoja de los 30 progenitores utilizados para crear Ia
población GC-91 .•

lnvernadero" Campal>

Progenitores Susceptible ai Nível de Clasificación
linaje resistencia Morfológica

P 5589-1-1-3P-4-MP 6 Completa Japoníca"
CT6196-33-11-1-3-M 6 Completa Japonica
CT6261-S-7-2P-5-1 P Ninguna Completa Japoníca"
CT7242-16-9-2-M Ninguna Completa Japonica
Ceysvoni 6 Parcial Japoníca"
Ecia 122-J8-1-2-1 6 Parcial Indica
Ecia 24 Ninguna Parcial Indica
C 48CU76-3-2-1-4-5M 6 Parcial Indica
P 4076-F3~2-2-4 6 Parcial Indica
P 2851 F4-14S-9-58-1 B-1O 2 Parcial Indica
P 3055F4-3-4P-1P-1B Ninguna Parcial Indica
P 4725F2-9-6-1X 5,6 Parcial Indica
TOx 1859-102-6M-3 6 Parcial Japonica
P 4743F2-80-2-1X 5,6 Parcial Indica
CT6278-3-7 -4P-1 6 Parcial Indica
CT6393-M-9-2-5-M 5 Parcial Indica
P 3621 F2-1-2-8-1 Ninguna Parcial Indica
Araquala Ninguna Completa Japonica
IRAT 144 Ninguna Completa Japonica
IRAT 146 6 Completa Japonica
IR35353-94-2-1-3 5.6 Completa Indica
IR35410-10-16-3-2-2-2-2 6 Completa Indica
Tox 340-1-2-1 5,6 Completa Japonica
CICA9 1,2 Susceptible Indica
Oryzica 2 5.6 Susceptible Indica
CT6113-8-9-7-M /6 Completa Indica
CT6458-9-3-6-M Ninguna Completa Indica
CT5756-3-5-1-M Ninguna Completa Indica
P 5446-9-4-4-M 6 Completa Indica
CT624O-12-2-2-1-1 P 6 Completa Japonica

a. Susceptible bajo condiciones de inoculación en invernadero con aislamientos de P. grisea representando diferentes grupos
genéticos (Levy et ai., 1993) de Ia Estación Experimental Santa Rosa en Colombia.

b. Nivel de resistencia de campo en Ia Estaci6n Experimental Santa Rosa en Colombia y estabilidad durante 8 o más.
Completa = sin síntomas o con lesión presente pero sin esporulación; Parcial = Presencia de lesi6n tfpica de
susceptibilidad cubriendo menos de 10% dei área foliar o Piricularia en el cuello con reacción ~ 5, según el Sistema de
Evaluación Estándar de Arroz (IRRI, 1988).

c. Clasificaci6n de los subgrupos de Oryza sativa según análisis con isoenzimas.



Cuadro 2. Porcentaje de líneas con reacción R, I Y S para Plrlcularla en Ias hojas en Ia poblaclón
original (COPO)y en Ias poblaclones mejoradas (C1P1 y C1P3), evaluadas en Ia finca
'La Consulta'.

Clases de reacclón 1 Población

COPO C1P1 C1P3

R (O - 3)

I (4 - 5)

S (5 - 9)

4,4

0,0

96,6

3,4

0,0

98,9

1,1

0,0

95,6

1. Grados dei Sistema de Evaluaci6n Estándar delvroz (lRRI, 1988).

Cuadro 3. Porcentaje de líneas con reacción R, I Y S para Piricularia en el cuello de Ia panícula
en Ia poblaclón original (COPO) y en Ias poblaciones mejoradas (C1P1 Y C1P3)
evaluadas en Ia Finca La Consulta. .

Clases de reacción 1 Población

COPO C1P1 C1P3

R (O - 3)

I (4 - 5)

S (5 - 9)

83,1

12,4

4,5

98,9

1,1

0,0

94,8

5,2

0,0

1. Grados dei Sistema de Evaluaci6n Estándar delvroz (IRRI,1988).

Cuadro 4. Porcentaje de líneas con reacción R, I Y S para Piricularia en Ias hojas en ia población
original (COPO) y en Ias poblaciones mejoradas (C1P1 Y C1P3) evaluadas en La
Ubertad.

Clases de reacción 1 Población

COPO C1P1 C1P3

R (O - 3)

I (4 - 5)

S (5 - 9)

52,2 82,2

44,4

3,3

17,2

0,6

71,3

28,2

0,6

1. Grados dei Sistema de Evaluaci6n Estándar de Ivroz (IRRI, 1988).



Cuadro 5. Porcentaje de líneas con reacción R, I Y S para Piricularia en ai cuello de Ia panícula
en Ia población original (COPO) y en Ias poblaciones mejoradas (C1P1 Y C1P3)
evaluadas en La Libertad.

Clases de reacción 1 Pob/ación

COPO C1P1 C1P3

R (O - 3)

I (4 - 5)

S (5 - 9)

53,3

32,2

14,4

85,0

14,3

2,2

71,8

23,5

2,8

1. Grados dei Sistema de Evaluaci6n Estándar de Arroz (lRRI, 1988).

Cuadro 6. Porcentaje de líneas con reacción R, I Y $, para Piricu/aria en Ias hojas, en Ia poblaclón
original (COPO) y en Ias poblaciones mejoradas (C1P1 Y C1P3), evaluadas en
Guaternala.

Clases de reacción 1 Población

COPO C1P1 C1P3

R (O - 3)

I (4 - 5)

S (5 - 9)

81,6

17,2

1,2

95,8

4,2

0,0

91,3

8,7

0,0

1. Grados dei Sistema de Evaluaci6n Estándar de Arroz (IRRI, 1988).



SELEÇÃO RECORRENTE PARA RESISTÊNCIA PARCIAL À
Pyricularia grisea EM ARROZ NO BRASIL!

M. C. Filippi2

A. S. Prabhu3

INTRODUÇÃO
A brusone, causada por Pyricularia grisea (Cooke) Saccardo, assume

maior importãncia econômica principalmente em arroz de sequeiro no Brasil.
A deficiência hídrica e a deposição de orvalho por período prolongado
provocam alta severidade de brusone na região do cerrado. O manejo
integrado da doença é uma das prioridades de pesquisa em arroz de sequeiro.

A resistência. da cultivar constitui-se no principal componente do
manejo integrado da brusone. A estratégia de melhoramento para obtenção de
cultivares com resistência completa é relativamente simples e está sendo
adotada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF), da
EMBRAPA, desde a sua implantação. Diversas cultivares de sequeiro com
diferentes graus de resistência foram lançadas em colaboração com empresas
estaduais de pesquisa na década de 80. A resistência destas cultivares, no
entanto, não foi adequada. Ainda que nos anos iniciais de lançamento os
prejuízos com a brusone tenham sido reduzidos, a severidade da brusone
aumentou gradativamente ao longo dos anos. A resistência destas cultivares
foi incompleta e possivelmente condicionada por genes maiores. Em geral, as
raças combinadas a estes genes aumentam em pouco tempo. Por outro lado, a
resistência parcial caracterizada por genes menores e por tipo de infecção
suscetível não é alterada com raças fisiológicas prevalecentes no campo
(Parlevliet & Ommeren, 1988). O melhoramento visando resistência parcial é
uma das estratégias mais indicadas para o manejo da brusone com sucesso.
Pesquisas desenvolvidas no CNPAF têm demonstrado a existência de cultivares
nativas e tradicionais com diferentes graus de resistência parcial (Prabhu
& Bedendo, 1991). Contudo, o grau da resistência parcial não é adequado sob
condiçôes de alta pressão da doença em arroz de sequeiro.

A complexidade exigida pelo método de melhoramento para resistência é
justificada pela alta variabilidade do patógeno (Filippi & Prabhu, 1987).
Também a expressão da resistência parcial é alterada por condições
climáticas e nutricionais. Todas as cultivares possuem um ou mais genes
maiores, porém, é difícil separar os efeitos epistáticos destes genes no
processo seletivo de plantas para resistência parcial no campo.

A herança da resistência parcial é de natureza quantitativa. A melhor
estratégia a ser adotada para acumular muitos genes com efeitos menores é
através da seleção recorrente (Parlevliet, 1983).

No presente trabalho são apresentados os esquemas
recorrente que visam a obtenção de linhagens com resistência
arroz de sequeiro. Discutem-se, também, os detalhes dos

de seleção
parcial em

critérios

1 Trabalho apresentado no I Taller Internacional sobre Seleção Recorrente em
Arroz, 13 a 17 de março de 1995, Goiãnia, GO.
2 Pesquisador, M.Sc., EMBRAPA/Centro Nacional de pesquisa de Arroz e Feijão
(CNPAF), Caixa Postal 179, 74001-970 Goiânia, GO.
3 . d h /Pesqu~sa or, P .D., EMBRAPA CNPAF.



utilizados para sE!leção de plantas com resistência parcial, os resultados
obtidos até o momento das pesquisas realizadas no CNPAF e as possíveis
dificuldades na seleção de campo.

CONSTITUIÇÃO DA POPULAÇÃO
A polulação foi constituída pela recombinação de 28 progenitores

selecionados a partir de germoplasma nativo e cultivares tradicionais de
arroz de sequeiro (Tabela 1). O gene de macho-esterilidade foi incorporado
a esta população, denominada CNA-1RAT 5, através do mutante da cultivar
indica (1R-36), cuja participação foi alta, correspondendo a 12,5% do total
de progenitores selecionados (Taillebois & Guimarães, 1989). Já as
cultivares melhoradas e nativas tiveram uma participação equivalente a
45,9% (Veillet, 19(3).

IDENTIFICAÇÃO DA RAÇA VIRULENTA
Objetivando identificar uma raça virulenta para a maioria dos

progeni tores foram testados 17 isolados monospór icos, coletados de
cultivares comerci.ais de arroz de sequeiro de diferentes localidades do
Brasil Central. Os resultados dos testes dos três isolados mais virulentos
encontram-se na Figura 1. O isolado ECJ5pl-88, raça 1B-9, foi identificado
como o mais agressivo, sendo utilizado, portanto, para seleção de plantas
com resisténcia parcial. Este isolado originou-se de panículas infectadas
da cultivar Guarani, coletadas em Jaciara, MT, em 1988 (Filippi et al.,
1994) .

APURAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA RESISTÊNCIA PARCIAL
A população CNA-1RAT 5, constituída de 3.000 plantas, foi submetida a

três inoculações artificiais com o isolado ECJ5pl-88, seguida de seleção de
plantas com resistência parcial. O método consiste na eliminação das
plantas com reação de resistência (R e Rh) e seleção de plantas com
resistência parcial (RP), suscetíveis (S) e altamente suscetível (AS). As
plantas RP, S e AS foram recombinadas para a constituição de nova
população, aproximadamente 300 plantas (Figura 2). Um novo ciclo de seleção
foi feito na população utilizando o mesmo isolado e critérios de seleção
(Figura 3).

As plantas selecionadas foram recombinadas e apenas as plantas macho-
estéreis foram colhidas, cada qual representando uma família. Avaliaram-se
107 famílias (SI) para reação à brusone nas folhas, com o mesmo isolado,
separadamente, em copos, em casa de vegetação (Figura 4). A maioria das
famílias apresentou reação altamente suscetível, devido a alta pressão de
infecção. As sementes remanescentes destas famílias que apresentaram
reações RP, S e AS foram recombinadas para comporem a população CNA-1RAT 9.

Os três testes descritos foram realizados com o objetivo de eliminar
os genes maiores combinados com ECJ5pl-88.

ESQUEMAS DE SELEÇÃO RECORRENTE PARA RESISTÊNCIA PARCIAL
Utilizaram-se dois esquemas de seleção recorrente, um de casa de

vegetação e outro de campo.



No esquema de casa de vegetação (Figura 5), visando selecionar as
plantas com resistência parcial (lesões de borda marrom-avermelhada, forma
elíptica e centro acinzentado), avaliou-se a população inicial (Po), CNA-
IRAT, representada por uma amostra de 3.000 plantas, através de inoculações
com o isolado ECJ5pl-88. As plantas com reação de resistência e alta
suscetibilidade foram eliminadas. A primeira população melhorada (P1) foi
constituída pela recombinação de plantas RP selecionadas. Seguiu-se a mesma
metodologia para obtenção dos ciclos subseqüentes (P2, P3, P4, Ps).

No esquema de campo (Figura 6), em 1990/91, as famílias S2'
provenientes de plantas férteis da população CNA-IRAT-9, foram semeadas em
linhas de 2,0 m. A bordadura com mistura de cultivar suscetível, inoculada
com o isolado ECJ5pl-88, raça IB-9, foi estabelecida 15 dias antes da
semeadura das famílias. Para a avaliação de brusone na folha, utilizou-se
uma escala de cinco graus (1, 3, 5, 7 e 9), na qual a nota 3 representa a
RP, com poucas lesões esporulativas de tipo 4, na escala de 1 a 9.
Selecionaram-se 61 famílias S2' cuj as sementes remanescentes foram
recombinadas para a constituição de uma nova população (ciclo 2). Neste
ciclo, somente com base de ideotipo, selecionaram-se, 300 plantas férteis,
entre 4.000 plantas, e avançadas em progênies para avaliação da resistência
a brusone no campo, como descrito anteriormente. Entre as 300 progênies,
apenas 60 foram selecionadas para início do ciclo 3, resultando em 280
famílias, as quais serão avaliadas com a mesma raça virulenta (ECJ5pl-88)
para identificar e selecionar famílias com RP, em condições controladas de
casa de vegetação.

EFEITO DE QUATRO CICLOS DE SELEÇÃO RECORRENTE
RESISTÊNCIA PARCIAL À BRUSONE NAS FOLHAS

QUANTO A

Os quatro ciclos de populações recorrentes desenvolvidos utilizando
esquema de casa de vegetação (Figura 5) foram comparados quanto a
ef iciência da seleção em condições controladas de casa de vegetação e em
condições naturais de infecção no campo.

Em casa de vegetação, as populações foram inoculadas simultaneamente
com o isolado virulento ECJ5pl-88. No campo, as mesmas populações foram
expostas para todas as raças para todas as raças prevalecentes.

Para as avaliações de brusone nas folhas, tanto em condições de campo
como em casa de vegetação, utilizou-se a seguinte escala: 1 plantas
imunes ou com reação de hipersensibilidade, com pontuações necróticas;
3 pequenas lesões arredondadas ou de forma elíptica, esparsas,
esporulativas e com borda marrom; 5 várias lesões típicas de forma
irregular e esporulativas, coloração esverdeada e sem bordas def inidas;
7 = muitas lesões de forma irregular e esporulativas, coalescendo
rapidamente, coloração esverdeada e sem bordas definidas; e 9 = muitas
lesões coalescentes, de forma irregular, resultando na morte do tecido.

Ressalta-se que, nesta escala, a nota 1 representa a RV, e a nota 3 a
RP.

A herdabilidade realizada e o ganho genético foram estimados de
acordo com Carson & Carson (1989).

Pelos resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 7,
verifica-se que, tanto em casa de vegetação como no campo, houve redução na
severidade da doença na população avançada comparada à população inicial
(Po). Nos testes realizados em casa de vegetação obteve-se ganho genético
considerável (= 0,71) na população do ciclo 4. A herdabilidade realizada



evidenciou que 42% da va~iação genotípica é
genética. A segregação das populações avançadas
RP.

conseqüência da
para RV aumentou

variação
junto com

o comportamento das mesmas populações no campo, quanto a resposta da
seleção, foi superior nos ciclos mais avançados. Em cada população
melhorada houve aumento progressivo do coeficiente de variação genotípica.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Levando em conta os 20 anos de pesquisa desenvolvida com o apoio de

uma rede nacional de ensaios, verifica-se que o progresso no aumento do
grau de resistência das cultivares e na produtividade da cultura do arroz
foi limitado. Isto pode ser atribuído ao número limitado de cruzamentos e
às dificuldades para associar todos os fatores favoráveis em um único
genoma.

A disponibilidade da macho-esterilidade em arroz facilitou o
policruzamento e a adoção do método de seleção recorrente para o
melhoramento populacional para uma ou outra característica, como a
resistência parcial. A população melhorada pode ser utilizada como fonte de
resistência e as famílias provenientes destas populações, como cultivares.

Os resultados obtidos com quatro ciclos de seleção recorrente para
resistência parcial assinalam perspectivas promissoras e complementam os
métodos tradicionais de melhoramento para resistência à brusone.

Quando se adota um critério de seleção apropriado, o grau da
resistência parcial nas populações aumenta ciclo após ciclo. O baixo número
de lesões tipo 4 (esporulativas), considerado como critério de seleção para
resistência parcial, mostrou resultado satisfatório neste estudo. Na
ausência de genes maiores na população e quando a população do patógeno é
bem definida, a eficiência da seleção recorrente aumenta ao se utilizar
este critério.

Se não houver efeitos aditivos para o caráter a ser melhorado, não é
necessário desenvolver populações promissoras para linhas puras (Gallais,
1993). A pressão de seleção deve ser uniforme e alta para eliminar plantas
resistentes ou altamente suscetíveis ou com reação hipersensitiva. Os
controles apropriados, feitos com cultivares que apresentam alto grau de
resistência parcial e alta suscetibilidade, devem ser mantidos em condições
de inoculação artificial.

A resistência parcial no campo não pode ser avaliada com precisão e
está sujeita a interação genótipo-ambiente. Por esta razão, recomenda-se
que os testes sejam realizados nos mais diferentes ambientes em que o arroz
esteja plantado. No Brasil, o estabelecimento de um isolado como patógeno
(raça) dominante é difícil porque populações diversas do patógeno estão
presentes em todas as áreas experimentais. Além disso, no campo, a
resistência parcial pode ser confundida com os efeitos de genes maiores na
população na qual ainda são efetivos contra as raças prevalecentes.

Dos resultados obtidos neste estudo, destacam-se três: (1) encontrou-
se a variabilidade necessária para RP nas populações; (2) a pressão de
seleção nas condições controladas foi uniforme e alta; e (3) a seleção para
resistência parcial nas populações tem mostrado uma tendência para aumento
de porcentagem de plantas com resistência vertical.

Faz-se oportuno ressaltar ainda: a importância na escolha dos
progenitores da população inicial, baseada em dados previamente coletados,
quanto a resistência parcial aos isolados disponíveis; e o tempo necessário



para finalizar um ciclo em cada esquema mostrado anteriormente. Nas
populações conduzidas em condições controladas, a seleção foi feita para os
dois sexos, aumentando consideravelmente o ganho genético por ciclo de cada
população.

Ainda são poucas as informações disponíveis quanto a expressão da RP
testada em diversos locais. Se a pressão de brusone for alta, existe a
tendência de eliminar as plantas com resistência parcial e, se baixa, a
freqUência de escapes é maior, principalmente quando são utilizados
critérios de seleção com poucas lesões (tipo de infecção 4). Sugere-se que
os futuros estudos busquem um sistema alternativo para a avaliação de
brusone nas panículas e folhas.

O melhoramento simultâneo de populações com duas ou mais
características complexas é difícil. No campo, a seleção simultânea para
todas as características, além de levar muito tempo, pode não oferecer
resultados para RP. Para minimizar tal problema, deve-se criar uma série de
subpopulações dentro da população melhorada para RP e testá-Ia, em locais
diferentes, quanto a outras características agronõmicas, inclusive quanto a
brusone nas panículas.

O desenvolvimento de populações com características
múltiplas, sem adicionar os componentes de resistência parcial
impossibilita o aumento do teto da produtividade.

A durabilidade da resistência parcial não pode ser medida no processo
de seleção. Assim, o valor de linhas derivadas de populações como fontes de
resistência parcial deve ser estudado futuramente.

agronõmicas
à brusone,
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Tabela 1. Variedades componentes da população CNA IRAT 5.

VARIEDADE PARTICIPAÇÃO NA
POPULAÇÃO (%)

ORIGEM

IR 36 (ms +)
Palawan*
Cuiabana*
IRAT 237*
Beira Campo
CNA 4097
CNA 4145
Cabaçu (IRAT 177)
IREM 41-1-1-4
Palha Murcha
Tox 1011-4-2
CNA 5171
IAC 165*
IREM 247
IAPAR 9*
IRAT 112*
CNA 4135
IREM 238*
Arroz de Campo*
CA 435*
Casca Branca
CNA 5179
CNA 770j87
Comum Crioulo
Jaguari
L-13
L-8J.-24
Santa América

Mutante de IR 36
Germoplasma mexicano
IAC 47/SR 2041-50-1
IAC 25/RS 25
Germoplasma brasileiro
63-83/IAC 25
IAC 47/kinandong Patong
Mutante de 63-83
Mutante de Makouta
Germoplasma brasileiro
IRAT 13/DP 689//Tox 490-1
IAC 47/IRAT 13
Dourado Precoce/IAC 1246
Mutante de IAC 25
Batatais/IAC F.3-7
Dourado precoce/IRAT 13
IAC 47/63-83
PJ 110/IAC 25
Germoplasma brasileiro
Germoplasma africano
Germoplasma brasileiro
IAC 47/IRAT 13

Germop1asma brasileiro
Germoplasma brasileiro

IAC 2091/Jaguari//IRAT 10
Germoplasma brasileiro

12,50
12,50
8,10
6,73
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
2,69
2,69
2,50
1,57
1,47
1,36
1,35
1,25
0,84
0,84
0,84
0.84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84



Tabela 2. Médias de brusone nas folhas, ganho genético e herdabilidades
observada nas populações avaliadas em casa de vegetação com a raça
18-9.

Populações x
4,98
4,90
4,44
3,73

0,04
0,21
0,42

~G VR% PR%
2,49 23,38

0,08 4,88 28,66
0,46 6,07 39,25
0,71 14,88 50,00

VR%
PR%

média de brusone.
herdabilidade observada.
ganho genético.
porcentagem de plantas com resistência vertical.
porcentagem de plantas exibindo resistência parcial.



Tabela 3. Média de brusone nas folhas, resposta à seleção,
observada e coeficiente de variação fenotípica
avançadas, em casa de vegetação e no campo.

herdabilidade
nas populações

POPULAÇOES X CVp(%) h2 RESPOSTA À SELEÇÃO
ANO ACUMULADA

Po 7,31 1 21,66a
P1 6,61 ab 24,94 0,172 9,57 9,57
P2 5,69 bc 32,65 0,26 12,58 22,15
P4 5,26 c 30,51 0,16 28,04 50,19

As médias seguidas da mesma letra diferem significativamente no nível de 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.
Herdabilidade observada.2



SEVERIDADE DE BRUSONE EM 27 PROGENITORES AOS ISOLADOS
DE P. oryzae (ECJ2Fl

j CGI j ECJ5pl
)

1,00 ECJ2FI

0,75

0,50

0,25

O

1.00

0,75
W
Q« 0,50
Q
a::
W 0,25
>
W
(f)

1,00

0,75

0,50

0,25

O~ULLL-L~~~~~~~ULLL~~~~~LL~~~~~~~~~~~A-_
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CULTIVARES

Figura 1 - Severidade da brusone em 27 progenitores aos isolados de P.
grisea (ECJ2F' CG1, ECJ5P')
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Figura 3 - Número de plantas com diferentes reações à infecção
pelo isolado ECJ5p1-IB9, observados na população
de arroz CNA-IRA T 5/0/2.
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VIVEIRO NACIONAL DE BRUSONE:
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INTRODUÇÃO
Resistência à brusone, Pyricularia grisea (Cooke) Saccardo, em arroz

é uma característica complexa, cujos critérios para seleção no campo são
dif íceis para se definir. Nos países em desenvolvimento, os melhor istas
conseguiram sucesso considerável na obtenção de cultivares resistentes, sem
qualquer conhecimento quanto a identidade do patógeno (Robinson, 1976).
Enquanto a variação genética, que existe dentro do germoplasma, não tenha
sido explorada totalmente, o melhoramento visando a resistência vertical,
além de ser uma boa opção, continua sendo a estratégia mais utilizada.
Diversas combinações de genes verticais possivelmente aumentem o grau da
resistência de maneira que os patotipos combinados com os genes do
hospedeiro não possuam competência epidemiológica. Este tipo de resistência
vertical é permanente, existindo vários exemplos em cereais (Plank, 1968).

No Brasil, diversas estratégias de melhoramento estão sendo adotadas
para obtenção de cultivares de arroz com resistência à brusone. Estas
estratégias incluem lançamentos seqüenciais de cultivares, desenvolvimento
de cultivares com mistura de linhas isogênicas, acúmulo de genes de
resistência com cruzamentos múltiplos e seleção recorrente. A busca de
fontes de resistência e a avaliação de linhas elites constituem pré-
requisitos para o sucesso de todas as estratégias de melhoramento.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
A padronização de um método de avaliação de germoplasmas, através do

Viveiro de Brusone Uniforme (UBN), foi proposta em um Simpósio de Arroz,
realizado em 1963, sob a coordenação do IRRI, nas Filipinas (Ou, 1963). O
Viveiro de Brusone Internacional (IRBN), como parte do Programa de Testes
Internacionais (IRTP), foi proposto em 1975.

No Brasil, o IRBN, desde a sua implantação, foi conduzido no Rio
Grande do Sul, São Paulo e, posteriormente, em Goiás (Ribeiro & Ishy, 1974;
Ribeiro, 1974, 1975; Soave et al., 1975, 1976, 1978; Prabhu et al., 1982).
Os resultados permitiram identificar, nas condições brasileiras, as fontes
de resistência de materiais introduzidos de diversos países. Alguns
materiais, comumente utilizados como fontes de resistência em Centros
Internacionais de vários países, foram suscetíveis no Brasil. Entre outros,
foram amplamente utilizados em diversos cruzamentos para obtenção de
cultivares resistentes de arroz de sequeiro e irrigado os genótipos Três

1 Trabalho apresentado no I Taller Internacional sobre Seleção Recorrente em
Arroz, Goiânia, GO, 13 a 17 de março de 1995.
2 EMBRAPA/CNPAF, Goiânia, GO.
3 EMBRAPA/CPACT, Pelotas, RS.
4 IAC, Campinas, SP.
5 EMPAER-MT, Cuiabá, MT.
6 IRGA, Porto Alegre, RS.



Marias, Basmati-370, Carreon,
Ramtulasi, Ramagarh, Jhum paddy,

Tetep,
Pusur,

H-5,
T-23.

Ta-Poo-Cho-Z, Huan-Sen-Goo,

VIVEIRO NACIONAL DE BRUSONE (VNB)
Um grupo de trabalho formado durante a 11 RENAPA (Reunião Nacional de

Pesquisa de Arroz), realizada em 1980, alertou para a necessidade de um
trabalho cooperativo a ser desenvolvido em nível nacional, considerando
prioritária a criação de um Viveiro Nacional de Brusone (VBN). O primeiro
VNB foi organizado em 1982, como parte do Programa Nacional de Pesquisa de
Arroz (PNP-Arroz), com os seguintes objetivos: trocar e avaliar materiais
promissores de diferentes programas de melhoramento do País; identificar
doadores apropriados para resistência à brusone; testar a estabilidade
destes materiais ao longo dos anos; e estudar a variação genêtica do
patógeno através de reações diferenciais dos genótipos.

Ao Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF), da EMBRAPA,
coube a responsabilidade de: (1) receber as entradas indicadas pelos
diversos programas de melhoramento do País, inclusive do CNPAF, Instituto
Agronômico de campinas (IAC), Instituto Riograndense do Arroz (IRGA) e
Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado (CPACT); (2) preparar
ensaios e distribuir com cadernetas de campo; e (3) compilar resultados
obtidos dos colaboradores. As informações relativas ao grau de resistência
das linhagens testadas foram aproveitadas para a composição de ensaios de
observação preliminares e avançados de diferentes programas, durante as
reuniôes anuais das Comissões Técnicas de Melhoramento.

Realizaram-se, até o momento, 12 Viveiros Nacionais, que abrangeram
seis a nove locais de testes. No presente trabalho estão resumidos os
principais resultados obtidos no VNB de 1982 a 1994, e discutidos os
critérios de avaliação e sua utilização em programas de melhoramento.

O VNB é composto de fontes de resistência, comumente utilizadas em
programas de melhoramento, para estudar a sua estabilidade e espectro de
resistência, de diferenciadoras internacionais para verificar a
variabilidade do patógeno, além das linhas indicadas pelos programas de
melhoramento. O total de entradas e os locais de testes no VNB de 1982 a
1994 encontram-se na Tabela 1.

Das entradas que apresentaram reação resistente (0-3) em todos os
anos de testes, destacam-se a Três Marias e Carreon.

Em vários locais de teste foram evidenciadas reações diferenciais em
muitas entradas. Em Pindorama e Pindamonhagaba (SP), as reações da maioria
das entradas foram distintas, devido possivelmente a diferenças na
freqüência das raças do patógeno nestes locais.

A análise conjunta dos resultados de oito anos de testes, nos quais
utilizaram-se entradas provenientes de ensaios avançados de rendimento do
programa de melhoramento do CNPAF, revelou diferenças significativas entre
anos, locais e linhagens. As médias das reações das linhagens melhoradas,
obtidas em diferentes anos, estão apresentadas na Tabela 2, onde se nota
que, em geral, as médias das linhagens de arroz irrigado foram maiores do
que a da testemunha CICA-8 e inferiores às das testemunhas BR-IRGA 409 e
Metica 1.

Quanto à severidade, a análise conjunta dos resultados de oito anos
de testes, realizados em quatro locais (Tabela 3), utilizando BR-IRGA 409,
CICA-8 e Metica 1, mostrou que a pressão de doença foi significativamente



maior em Pindamonhagaba (SP), seguida por Goiânia (GO) e Pelotas (RS),
quando comparada à ocorrência em Pindorama (SP).

Na Tabela 4 são apresentadas as notas médias e a amplitude das
cultivares de arroz irrigado provenientes de programas de melhoramento do
CPACT e IRGA, obtidas no período de 1991 a 1993.

Nos dois últimos anos de testes de VNB, 1992/93, verificou-se uma
tendência do aumento do grau de resistência das entradas em relação ao
observado em 1991 e nas testemunhas, em ambos os programas. Além disso, a
nota média e a amplitude da melhor entrada foram inferiores, indicando
progresso na obtenção de linhagens com maior grau de resistência.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
o grau de resistência à brusone em linhagens nos canteiros nem sempre

corresponde ao seu comportamento no campo. Linhagens em canteiros, com
notas de 7 a 9 e de O a 3, permanecem, respectivamente, suscetíveis e
resistentes no campo. Entretanto, com o tempo, pode-se esperar a quebra da
resistência das linhagens no campo. A maioria das linhagens que apresentam
nota 4 (poucas lesões esporulativas nas folhas baixas) tem maior valor como
um nível de resistência intermediária.

O índice de severidade da brusone está sendo utilizado,
anos, como critério de seleção de linhagens, como medida de
parcial (International Rice Research Institute, 1989), cujo
calculado pela seguinte fórmula:

nos últimos
resistência

índice é

ISO = ~ (Valor de Classe x Freqüência)
Número Total de Testes

As notas de 4 a 9 representam os Valores de Classe. A seleção de
linhagens com base na freqüência dos testes com notas menores que 3 indica
alto grau de resistência vertical. A Tabela 5 mostra a nota média, a
freqüência de reação incompatível (0-3) e o índice de severidade de brusone
com reação compatível (4-9 e 4-6) de 26 entradas, avaliadas em 42 locais de
diferentes países, através do IRBN de 1989. Foi verificado que a
identificação de melhores entradas depende do critério utilizado e dos
valores fixados como limites. Entretanto, os coeficientes de correlações
entre os diferentes critérios utilizados foram significativos, conforme
Tabela 6. A correlação entre freqüência de reação incompatível (0-3) e
índice de severidade de doença com reação compatível foi negativa
(r = 0,69**), indicando que quanto maior o grau de resistência vertical,
maior será a resistência parcial, embora existam exceções. Nas entradas do
VNB de 1989, selecionadas ao acaso, a correlação entre nota média de
linhagens e ISD é positiva e altamente significativa (r = 0,79**, n = 76).

O critério de seleção deve ser determinado levando em consideração o
nível e tipo de resistência desejada para cada programa de melhoramento. As
linhagens, principalmente aquelas que apresentam nota 4 em canteiros, devem
ser avaliadas no campo quanto a brusone na panícula.

CONCLUSÕES
Diversas fontes com amplo espectro de resistência foram

identificadas no VNB e utilizadas em programas de melhoramento no Brasil.



Cultivares com diferentes graus de resistência foram lançadas,
destacando-se a cultivar Javaé recomendada para o Estado do Tocantins.

Houve progresso considerável na obtenção de linhagens avançadas em
todos os programas de melhoramento.

Os progenitores para utilização na seleção recorrente podem ser
identificados utilizando critérios apropriados.

Novas fontes de resistência devem ser buscadas continuamente,
incluindo novas entradas provenientes do IRBN no VNB.

Futuros estudos devem ser desenvolvidos visando a caracterização de
população do patógeno em diferentes locais de testes.
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TABELA 1. Número total de entradas e locais de testes (1982/94).

Ano N:: de

Entradas

N:: de Locais

de Testes

1982 300 7
1983 358 6
1984 459 6

1985 498 6
1986 493 5

1987 446 5

1988 574 8
*1989 583 9

1990 430 7

1991 481 6

1992 456 8

1993 510 8

1994 500 9

CIAT, Villa Vicencio, Colômbia.



TABELA 2. Reação média das entradas avançadas de ensaios de rendimento de arroz
irrigado e de três testemunhas.

Nota Média
* ** *Ano Entradas CICA-8 BR-IRGA 409 Metica 1

*Avançadas

1983 3,55 1,67 5,00 3,50

1984 3,81 1,16 4,83 4,33

1985 4,33 2,67 8,00 4,83

1986 3,35 3,40 4,20 3,80

1987 3,27 3,00 4,20 3,80

1989 5,02 4,00 6,00 4,80

1990 3,68 3,48 5,71 5,42

1991 2,98 3,28 4,71 6,00

As médias basearam-se em 84 a 189 observações.
As médias basearam-se em cinco a sete observações.



TABELA 3. Reação média da brusone nas folhas em diferentes locais (1983/91).

Local Nota Média*

Pindamonhangaba (SP)
Goiânia (GO)

5,00 a
4,04 ab

Pelotas (RS) 4,04 ab
Pindorama (SP) 3,46 b

Número de observação = 24.

Nota: Entre as três testemunhas, as cultivares BR-IRGA (4,9) e Metica 1 (4,6)
apresentaram, em média, maior grau de severidade do que a CICA-8 (2,9).



TABELA 4. Reação média das linhagens dos programas de melhoramento do CPACT e
IRGA (1991/93).

Origem/
Entrada Reação (Nota)

VNB 1991
Média

VNB 1992
Média

VNB 1993
Média

CPACT
BR-IRGA 409 5,2 (2-8)

5,0 (2-8)
5,5 (1-9)

5,2 (1-9)
5,4 (4-9)
4,8 (1-9)

4,4 (1-7)
4,1 (1-7)
4,0 (1-9)

BR-IRGA 414
Média de

entradas**

Melhor
entrada**'

4,5 (1-7) 2,6 (1-5) 2,7 (1-5)

IRGA
BR-IRGA 409 6,0 (1-8)

6,8 (3-9)
4,4 (1-9)

5,2 (4-9)
5,9 (2-9)
4,1 (1-9)

4,6 (1-8)
6,9 (2-9)
3,2 (0-9)

B1uebelleH

Média de
entradas"

Melhor
entrada"*

3,5 (2-5) 2,0 (1-4) 2,6 (0-4)

Amplitude.
Médias de 150 a 200 observações.
Médias de seis a oito locais de teste.



TABELA 5. Nota média (x), freqüência de reação (0-3) incompatível (FI), índice
de severidade de doença (ISO) com reações compatíveis ISO (4-6) e ISO
(4-9) de 26 entradas do IRBN de 1989.

Entrada x* FI
(0-3)

ISO
(4-6)

ISO
(4-9)(0-9)

Oular 3,1 65 5,0 5,4

Kanto-51 4,6 31 5,0 5,6

BG 367-4 2,0 81 4,6 4,6

B 5592-F 2,2 79 4,8 4,7

Carreon 1,8 86 4,2 4,6

Cheolweon 2,8 67 4,6 4,7

Tetep 1,8 86 4,3 4,3

IR 1847-6-86-3-3 4,9 29 5,0 5,8

IR 22082-41-2 3,3 35 4,7 5,7

IR 28228 2,3 79 5,0 5,2

IR 32429 2,1 77 4,2 4,5

IR 36 2,9 65 4,7 5,1

IR 39326 1,7 91 4,6 5,5

IR 50 4,3 53 4,9 6,2

Jinbu 8 3,5 60 5,0 6,1

KNP 34 3,9 39 4,7 5,1

MW 10 4,3 36 5,1 5,7

PAU 50 4,5 33 4,9 5, 'I

PY 2 5,3 20 4,9 6,0

RP 2243-12-5 3,9 48

68

4,9 5,8

Suweon 352 2,7 4,8 4,8

Ta-Poo-Cho-Z 1,5 91 4,3 5,7

Tanu 831358 3,9 41 4,4 5,7

Unbong 2,0 83 5,0 5,6

Aichi Asahi 6,6 3 4,6 6,6

CR 156-5021-207 5,4 25 5,1 6,5

* As médias basearam-se em 42 locais de testes (Fonte: IRBN 1989).



TABELA 6. Coeficiente de correlações* entre nota média (0-9), freqüência de
testes com nota 0-3, índices de severidade da brusone ISD (4-6) e
ISD (4-9).

Variável

ISD/Notas (4-6)

FI ISD** ISD
(0-3) (4-6) (4-9)

-0,97 0,47 0,75

0,44 0,69

0,53

Nota média (x)
Freqüência de testes com
nota 0-3

* n = 26, P 0,05.

** ISD __~ __ L Reações compatíveis (notas 4-9)
N~ total de testes com reações compatíveis



UTILlZACION DEL CONCEPTO DE lINAJE GENETICO DE

Pyricularia grisea EN UN PROGRAMA DE SELECCION RECURRENTE'

Fernando Correa" y Elcio P. Guirnaraes"

INTRODUCCION

La resistencia ai aiiublo dei arroz (Pyricularia grisea Sacc.) originada de una sola

fuente ha sido poco estable bajo condiciones de cultivos comerciales. EI agente

causal dei aiiublo es uno de los pat6genos de plantas mas variables. Nuevos

patotipos mutan rápidamente, para romper Ia resistencia varietal en períodos cortos

de 2 o 3 anos después de su liberaci6n, y en algunos casos, antes de que Ias líneas

de mejoramiento lIeguen a los campos de los agricultores.

Como soluci6n a este problema, diferentes estrategias para combinar múltiples fuentes

de resistencia han sido desarrolladas por los fitomejoradores, incluyendo seleccion

recurrente, mientras que los fitopatólogos han estudiado Ia patogenicidad y virulencia

dei hongo para ayudar en Ia selecci6n de dichas fuentes. Este trabajo describe una

estrategia integrada desarrollada por un grupo interdisciplinario e institucional dei

Programa de Arroz y Ia Unidad de Biotecnología dei CIAT y científicos de Ia

Universidad de Purdue en Estados Unidos.

OBJETIVOS

Los objetivos dei presente trabajo son mostrar Ia caracterización de Ia diversidad

genética y virulencia de una poblaci6n dei hongo Pyricularia grisea y determinar sus

implicaciones en Ia selecci6n de fuentes de resistencia a dicho pat6geno.

, Trabajo presentado en el I Tal/er Internacional de Selecci6n Recurrente en Arroz. 13-17 marzo,
1995. Goiania, Goias, Brasil.

2 Fitopat61ogo Programa Arroz. CIAT, Cali, Colombia.

3 Fitomejorador Programa de Arroz. CIAT, Calí, Colombia.



MATERIALES Y METODOS

Mas de cien aislamientos dei hongo P. grisea fueron utilizados para determinar

diferencias en su estructura genética mediante el uso de Ia sonda MGR 586,

desarrollando patrones electroforéticos dei DNA o DNA-fingerprints (dactiloscopias).

Los aislamientos fueron agrupados de acuerdo a un alto grado de similaridad de sus

dactiloscopias, siendo estas estadisticamente diferentes entre grupos. La misma

poblaci6n dei hongo fue caracterizada por su virulencia mediante Ia inoculación artificial

de una suspensión de esporas de cada aislamiento sobre 48 cultivares de arroz,

incluyendo cultivares con genes de resistencia conocidos, diferenciales internacionales,

y variedades comerciales de arroz liberadas en Colombia en los últimos 20 anos. Se

determinaron Ias relaciones entre cada fingerprint, denominado linaje genético y su

espectro de virulencia.

RESULTADOS Y DISCUSION

MGR-DNA fingerprints de mas de cien aislamientos de P. grisea redujeron Ia diversidad

dei patógeno a tan solo seis línajes o familias genéticas estadisticamente diferentes,

designados SRL-1 a SRL-6 (Levy et ai, 1993). Aislamientos de cada línaje tuvieron por

10 menos un promedio de 92% de similaridad en sus fingerprints mientras que el

promedio entre linajes fue dei 49%. Considerando el habito dei pat6geno de

propagación clonal, se puede inferir que Ias familias o linajes genéticos encontrados

están conformados por individuos genéticamente relacionados los cuales descienden

de un ancestro común. Un análisis extensivo de los patotipos demuestra que el

espectro de virulencia de los aislamientos dentro de cada grupo o linaje es similar con

diferencias de uno o pocos factores de virulencia. En el modelo presentado en Ia

Tabla 1 no se esperaria encontrar patotipos con virulencia sobre los cultivares A, G,

o H, siendo el espectro de virulencia de este linaje determinado por los cultivares

B,C,D,E, y F.



EI espectro de virulencia de Ias seis familias genéticas dei hongo mostró compatibilidad

con todos los genes de resistencia conocidos (Corre a and Zeigler, 1993). Los linajes

genéticos SRL-4, SRL-5, Y SRL-6 mostraron espectros de virulencia mas amplios que

SRL-1, SRL-2 Y SRL-3 que presentan mas especificidad por Ias variedades que infectan

(Tabla 2). Aunque una gran parte de los factores de virulencia observados son

compartidos entre Ias diferentes famílias genéticas dei hongo, una alta especialización

entre el patógeno y su cultivar de origen fue encontrada bajo condiciones de campo

(Tablas 2 y 3) (Correa et ai, 1994).

La naturaleza clonal dei patógeno y Ia especificidad de los factores de

vírulencia/avírulencia específicos encontrados dentro de cada linaje genético permiten

inferir que cultivares observados como susceptibles en condiciones de campo, pueden

poseer resistencia a gran parte de Ia población dei hongo y por 10 tanto ser usados

como fuentes de resistencia en un programa de mejoramiento (Tabla 3). Por ejemplo,

Ia variedad Linea 2, severamente infectada por patotipos dei linaje SRL-2, exhibe

resistencia aios otros linajes genéticos dei patógeno. La variedad Cica 8 es altamente

susceptible en condiciones de campo, pero solo es infectada por patotipos dei linaje

SRL-5, mientras que posee resistencia aios otros linajes dei hongo; Ia variedad Cica

9, severamente infectada por los linajes SRL-1 y SRL-2, posee resistencia aios otros

linajes genéticos. Análisis dei espectro de virulencia de mas de cien aislamientos dei

linaje SRL-6, demuestran Ia ausencia de factores de virulencia sobre Ia variedad Cica

9.

La Tabla 4 muestra una estrategia para el desarrollo de líneas con resistencia a

Pyricularia basada en Ia selección de progenitores que muestran susceptibilidad a

parte de Ia población dei hongo. Esta estrategia pretende desarrollar una resistencia

a todos los linajes compatibles mediante Ia acumulación de genes de resistencia

complementarios.



Debido a Ia naturaleza clonal y a Ia falta de sexualidad de este organismo en

condiciones de campo, se espera que Ia resistencia seleccionada ai exponer Ias lineas

segregantes de los cruzamientos propuestos a patotipos de los linajes compatibles con

los progenitores sea estable. La acumulación de genes de resistencia a uno o varios

linajes genéticos, mediante el cruzamiento de varias fuentes utilizando un programa de

selección recurrente, disminuye Ias posibilidades de encontrar un individuo dentro de

Ia población dei hongo que acumule los factores de virulencia correspondientes

mediante los mecanismos de reproducción conocidos en P. grisea en arroz.

CONCLUSIONES

La compleja diversidad genética dei hongo P. grisea puede reducirse mediante su

agrupación en familias o linajes genéticos usando para el desarrollo de dactiloscopias

genéticas Ia sonda MGR-586.

Las famílias genéticas de P. grisea comparten un gran número de factores de

virulenciajavirulencia, pero se observa gran especificidad por ciertos cultivares.

Toda variedad de arroz puede ser altamente susceptible ai aiiublo dei arroz en el

campo y aun poseer gran resistencia a Ia mayor parte de Ia población dei hongo

Variedades susceptibles a P. grisea pueden ser usadas como progenitores resistentes

en cruzamientos basados en Ia caracterización de Ia estructura genética dei hongo y

el espectro de virulencia.

Una estrategia de mejoramiento para el desarrollo de variedades con resistencia

estable a pyricularia puede basarse en cruzamientos que excluyan los linajes genéticos

compatibles mediante el uso de selección recurrente para Ia acumulación de genes de

resistencia complementarios.



La identificación de genes de resistencia complementarios esta basada en Ia

identificación de aquellas combinaciones de genes de virulencia compatibles con

dichos genes cuya frecuencia en Ia población dei hongo sea o tienda a cero.
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TABLA 1. Modelo de Ia relaci6n en virulencia de patotipos que pertencen a un mismo linaje genético.

Cultivar
O E F G H
+ + +
+ +
+

Aislamiento A B C
1 + +
2 + +
3 + +

~
4 + +
5 +
6 +
7 +
8
9
10

+ = Reacción de compatibilidad.

+
+

+
+
+

+
+
+
+



TABLA 2. Espectro de virulencia de seis linajes genéticos sobre cultivares con genes de resistencia conocidos.

Gen
resistencia

SRL-1
(16)

Linaje genético (No. aislamientos)

SRL-2 SRL-3 (7) SRL-4 (26) SRL-S (22) SRL-6 (46)
(10)

+ + + +
+ + +

+ + +
+ +
+ +

+ + +
+ + +

+

Cultivar

+

~

Aichi Asahi
BL-1
Caloro
Fukunishiki
Fujisaka 5
K 1
K 59
Tetep

Pi-a
Pi-b
Pi-ks

Pi-z
Pi-i Pi-ks,
Pi-Ta
Pi-T
Pi-kh

+

+ = Compatibilidad.



~

TABLA 3. Espectro de virulencia de seis linajes genéticos sobre variedades comerciales de arroz liberadas en
Colombia.

Linaje genético (No. de aislamientos)
Variedad SRL-1 (16) SRL-2 (10) SRL-3 (7) SRL-4 (26) SRL-5 (22) SRL-6 (46)
O.Llanos 5
Linea 2
Oryzica 2
Oryzica 1
Metica 1
CICA8
CICA9
CICA6
CICA4
IR 8

+

+
+
+
++ +

+
+ +

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+ +

+ = Compatibilidad.



TABLA 4. Cruzamientos para Ia exclusión de linajes compatibles mediante Ia acumulación de genes de
resistencia complementarios.

Cruzamiento Linajes excluidos Linajes compatibles con progenitores

(§1

Linea 2 x Oryzica 2
Linea 2 x CICA 8
Linea 2 x CICA 6
Oryzica 2 x CICA 8
Oryzica 2 x CICA 9
Oryzica 1 x CICA 8
Metica 1 x CICA 8
Metica 1 x CICA 9
CICA 8 x CICA 9
CICA 9 x CICA 6

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

SRL-2, SRL-6
SRL-2, SRL-5
SRL-2, SRL-5, SRL-6
SRL-5, SRL-6
SRL-1, SRL-2, SRL-6
SRL-5, SRL-6
SR~3,SR~4,SR~5,SR~6
SRL-1, SRL-2, SRL-3, SRL-4, SRL-6
SRL-1, SRL-2, SRL-5
SRL-1, SRL-2, SRL-5, SRL-6

Cruzamientos basados en Tabla 3.



DESARROLLO DE RESISTENCIA ESTABLE A Pyrícularia grísea'

Fernando Correa" y Robert S. Zeigler3

INTRODUCCION

La piricularia dei arroz, causada por el hongo Pyricularia grisea Sacc. es uno de los

mayores limitantes de Ia producción de arroz, particularmente bajo condiciones de

secano favorecido que prevalecen en Latino América. EI desarrollo de variedades

resistentes ai patógeno ha sido uno de los medios mas preferidos para el control de

Ia enfermedad, sin embargo, Ia resistencia ha sido de poca duración. Una de Ias

posibles razones para dicho rompimiento es el surgimiento de nuevos patotipos dei

hongo compatible con los genes de resistencia liberados, mientras que otra razón muy

común es debida a Ia falta de métodos de campo adecuados para Ia evaluación y
selección de líneas segregantes, que permiten el escape de líneas a Ia infección dei

hongo, siendo estas liberadas como variedades resistentes cuando en realidad son

susceptibles aios patotipos existentes.

EI desarrollo de resistencia durable ai aõublo de líneas de arroz ha sido en los últimos

anos de alta prioridad para Ia mayoría de los programas de mejoramiento. EI

programa de arroz dei CIAT ajusto sus métodos de campo de mejoramiento realizando

sus evaluaciones y selecciones en sitios denominados "hot spots" desde 1985. EI

mejoramiento por resistencia ai aõublo en este sitio se realiza bajo condiciones de alta

presión de Ia enfermedad favorecida por unas condiciones ambientales favorables y

una alta diversidad en virulencia dei patógeno, 10 que ha permitido que bajo continuas

, Trabajo presentado en ell Taller Internacional de Selección Recurrente en Arroz. 13-17 marzo, 1995,
Goiania, Goias, Brasil.

2 Fitopatólogo Programa de Arroz, CIAT, Calí, Colombia.

3 Fitopat61ogo y líder Programa de Tropical Lowland en IRRI, Manila, Filipinas.



evaluaciones y selecciones de lineas de arroz resistentes se reduzca el peligro de

rompimiento de Ia resistencia debido a escapes a Ia infección. Este trabajo resume

los resultados sobre Ia estabilidad en Ia resistencia ai afiublo desarrollada bajo esta

metodologia en Colombia.

MATERIALES V METODOS

La evaluación y selección de líneas resistentes ai afiublo dei arroz son realizadas en

Ia estación experimental dei CIAT, Santa Rosa, donde el desarrollo de Ia enfermedad

es favorecida por temperaturas máximas y mínimas de 30 C Y 21 C respectivamente,

y 2500 mm promedios de precipitación. Las líneas a evaluar son sembradas en suelos

aluviales con pH 4.0-4.5 Y bajo contenido de fósforo. Un alto nivel de Ia enfermedad

es mantenido mediante el uso de una mezcla de uneas de arroz denominadas

esparcidores, Ias cuales presentan diferente resistencia o susceptibilidad aios

diferentes patotipos locales. Estas líneas son principalmente variedades de arroz

locales (Cica 4, Cica 9, Linea 2, Metica 1, Cica 8, Oryzica 1) que fueron liberadas en

Ia región pero que ahora son susceptibles a parte de Ia población dei patógeno bajo

condiciones de producción; ademas, el cultivar Fanny que es altamente susceptible a

Ia mayoria de los patotipos locales. Estas mismas variedades son sembradas en

parcelas individuales en una alta densidad (300 kg/ha) y 250 kg/N Y dejadas bajo

condiciones de infección natural, para cosechar después de 15-20 días sus hojas

infectadas, Ias cuales son secadas y molidas para luego ser distribuidas sobre Ia

mezcla de esparcidores, permitiendo asr tener una infección uniforme de estos. La

mezcla de esparcidores es sembrada en surcos o franjas cada 5-6 metros

aproximadamente 15-20 dias antes de Ias líneas de mejoramiento y en sentido

perpendicular a estas. Las líneas de mejoramiento (segregantes y avanzadas) son

sembradas en surcos de 5 metros utilizando controles resistentes y susceptibles (Ios

mismos esparcidores) apropiados. La severidad dei afiublo dei arroz es evaluada en

Ias hojas 35-45 dias después de Ia siembra, mientras que en Ias panículas se evalúa

Ia incidencia de esta 25-30 dias después de Ia floración o emergencia.



RESULTADOS

Estudios reportados por Correa y Zeigler 1993a, 1993b, 1995, demuestran Ia eficiencia

dei uso de sitios con una alta presión de enfermedad y variabilidad dei patógeno (hot

spot) como un media práctico para el desarrollo de resistencia estable ai aõublo dei

arroz. La caracterización de Ia población dei patógeno presente en Ia estación de

Santa Rosa indican Ia presencia de una alta diversidad dei hongo que exhibe factores

o genes de virulencia compatibles con Ia mayoría de genes de resistencia reportados

en Ia literatura (Tabla 1), aun, genes que no son utilizados en dicho programa de

mejoramiento. Dichos estudios también reportan Ia gran capacidad de este patógeno

para acumular un gran número de factores de virulencia para Ia mayoría de los genes

de resistencia conocidos, aunque ningún aislamiento fue virulento sobre todos ellos.

Caracterización de Ia virulencia en dicha población dei hongo indica también que esta

ha estado sometida a una presión de selección en respuesta aios genes de

resistencia liberados en Ias variedades comerciales colombianas, encontrándose bajo

condiciones naturales una alta especialización variedad-aislamiento como se observa

sobre dos de Ias variedades mas sembradas en Colombia (Oryzica 1 y Cica 8) y Ia

variedad Cica 9, cuya resistencia fue quebrada varios anos atrás (Tabla 2).

Correa y Zeigler 1993b y 1995, estudiaron durante ocho ciclos bajo condiciones de

Santa Rosa Ia estabilidad en Ia resistencia ai aõublo en dos grupos de líneas de arroz

avanzadas. Un grupo consistió de líneas seleccionadas desde generaciones

tempranas en Ia estación experimental de Santa Rosa (Iíneas de mejoramiento) y el

otro grupo fue un vivero de líneas avanzadas desarrollado bajo otras condiciones

(IRBN). Los resultados mostraron que en ambos grupos el número de líneas

resistentes declinó en los ocho ciclos, aunque este fue mayor en el grupo de líneas

introducido que en el desarrollado bajo Ias mismas condiciones de evaluación (Tabla

3). Los cambios en reacción (aumento en susceptibilidad) en los ocho ciclos

dependieron dei grupo de líneas como también de su nivel inicial de resistencia (Tabla

3). Los análisis estadísticos mostraron que Ia distribución de líneas c\asificadas



inicialmente con un alto (reacción 1-3) o intermedio (reacción 4) nivel de resistencia

que aumentaron su susceptibilidad fue mayor en el grupo de Irneas introducidos que

el desarrollado en el hot spot. En ambos grupos, el número de líneas que aumento

su susceptibilidad fue estadísticamente menor en aquellas líneas que exhibieron un

nivel inicial de resistencia mas alto ai comenzar ai experimento (reacción 1-3), que

aquellas evaluadas como moderadamente resistentes (reacción 4 o 5) ai inicio dei

ensayo (Tabla 3).

La variedad de arroz Oryzica L1anos 5, que fue seleccionada en este sitio utilizando Ia

metodología de campo descrita anteriormente de una linea que bajo condiciones de

campo exhibió una resistencia completa ai aõublo, ha permanecido resistente a Ia

enfermedad por mas de seis anos (dos cosechas anuales) después de su liberación

en Colombia, siendo cultivada bajo alta presión de Ia enfermedad en mas de 50000 ha

por ano en campos comerciales. Esta variedad ha mostrado un alto nivel de

resistencia en diferentes sitios de Asia bajo condiciones de alta severidad dei aõublo,

EI alto nivel y durabilidad de Ia resistencia de Ia variedad Oryzica L1anos 5 es

aparentemente debido ai resultado de Ia combinación de genes de resistencia

complementarios provenientes de varios de sus ancestros, ya que todos sus

progenitores son susceptibles ai hongo tanto en el campo como en inoculaciones

controladas de invernadero con aislamientos que representan toda Ia diversidad

genética (Iinajes genéticos SRL 1- SRL 6) dei patógeno en Colombia aios cuales

Oryzica L1anos 5 es resistente (Tabla 4). Dichos autores concluyen que Ia metodología

de campo seguida en Santa Rosa permite Ia identificación de líneas de arroz que

combinen un gran número de genes de resistencia aumentando Ias posibilidades de

seleccionar una resistencia ai aõublo mas estable y duradera.

DISCUSION

EI desarrollo de resistencia estable ai aõublo dei arroz para condiciones de secano



favorecido donde Ia presión y severidad de Ia enfermedad es normalmente alta, es

posible si los programas de mejoramiento están basados en un completo

entendimiento de Ia diversidad genética y en virulencia dei patógeno en dicha área.

Caracterización de Ia diversidad dei patógeno en sitios "hot spots" permiten asegurar

el desarrollo de metodologías de campo adecuadas para Ia evaluación y selección de

líneas de arroz que presenten potencialmente una resistencia estable a Ia enfermedad.

Una metodología de campo adecuada para seleccionar resistencia estable ai aõublo

dei arroz debe tener en cuenta el aumentar Ias probabilidades de encuentro entre una

linea de arroz y un patotipo compatible para evitar el escape a Ia infección y

posteriormente un falso rompimiento de Ia resistencia. La población dei hongo en Ia

estación experimental de Santa Rosa es patogénicamente muy diversa 10 que explica

Ia posterior estabilidad de Ia resistencia seleccionada en este sitio. Observaciones

continuas de Ias frecuencias de factores de virulenciajavirulencia y sus combinaciones

dentro de Ia población dei patógeno en un "hot spot" para Ia cual se quiere desarrollar

resistencia estable, son necesarias para asegurar el éxito de un programa de

mejoramiento.

EI hecho de que un gran porcentaje de líneas avanzadas que fueron seleccionadas en

Ia estación experimental de Santa Rosa y estudiadas por Corre a y Zeigler 1995

permanecieran altamente resistentes después de ocho ciclos de evaluación en este

"hot spot" indica que Ia metodología sugerida en este trabajo para seleccionar

resistencia estable ai aõublo dei arroz es apropiada y eficiente, permitiendo seleccionar

líneas cuya resistencia estable sea mas probablemente debida a Ia acumulación de

varios genes de resistencia. Sin embargo, varios ciclos de evaluación son necesarios

para seleccionar una verdadera resistencia estable.

Un resultado sorprendente en estos estudios fue el hecho de que una mayor

frecuencia de líneas de arroz con resistencia estable fue obtenida de líneas que

exhibieron un alto nivel de resistencia (resistencia completa) que de líneas con niveles

intermedios de resistencia, estando esto en desacuerdo con recomendaciones que



sugieren que para seleccionar una resistencia estable y duradera,solo se deben

seleccionar plantas con niveles intermedios de resistencia, mientras que Ias plantas

con altos niveles de resistencia deben ser eliminadas. En un hot spot como Santa

Rosa, con una gran diversidad patogénica, es improbable que una resistencia vertical,

monogénica, pueda permanecer estable por mucho tiempo. Solo Ia acumulación y

combinación de ciertos genes de resistencia pueden explicar Ia estabilidad observada

de ciertas Ifneas de arroz en este estudio.

La variedad Oryzica Llanos 5, seleccionada desde Ia generación F2 en Ia estación

experimental de Santa Rosa continua mostrando una resistencia estable tanto en

condiciones de invernadero como de campo después de seis anos de su liberación,

siendo también resistente en otros sitios dei mundo, sin que se haya encontrado algún

aislamiento compatible con dicha variedad. Esta resistencia es mas probablemente

multigénica ya que todos sus progenitores son susceptibles a parte de Ia población

dei hongo presente en Santa Rosa, sin que ningún aislamiento sea compatible con

todos los progenitores. La Tabla 4 muestra sin embargo, Ia complementaridad en

resistencia de los progenitores a todos los linajes genéticos dei hongo presentes en

Santa Rosa, sugiriendo que Ia resistencia observada en Oryzica Llanos 5 es debida a

Ia acumulación de los genes de cada progenitor que dan resistencia a parte de Ia

población dei hongo. Se recomienda en base a estos estudios para el desarrollo de

una resistencia estable ai aõublo dei arroz, seleccionar líneas de arroz con un alto nivel

de resistencia multigénica, provenientes de poblaciones con combinaciones diversas

de resistencia, utilizando sitios de evaluación y selección con una alta presión de Ia

enfermedad y diversidad dei patógeno. La estabilidad y durabilidad de Ia resistencia

no son solo función de Ia planta, sino que depende también de Ia dinámica de Ia

patogenicidad y virulencia dentro de Ia población dei patógeno.



REFERENCIAS

Correa-Victoria, F.J. and R.S.Zeigler, 1993a. Pathogenic Variability in Pyriculaia grisea

at a Rice Blast "Hot Spot"breeding site in eastern Colombia. Plant Disease 77:1029-

1035.

Correa-Victoria, F.J. and R.S. Zeigler, 1993b. Field Breeding for Durable Blast

Resistance in the Presence of Diverse Pathogen Populations. Pages 215-218 in : Th.

Jacobs and J.E. Parlevliet eds. Durability of Disease Resistence. Kluwer Academic

Publishers, The Netherlands.

Correa-Victoria, F.J. and R.S. Zeigler, 1995. Stability of Partial and Complete

Resistance in Rice to Pyricularia grisea Under Rainfed Upland Conditions in Eastern

Colombia. Phytopathology (accepted for publication).



TABLA 1. Patogenicidad de Pyricularia grisea sobre cultivares de arroz con genes de
resistencia conocidos.

Gene de Aislamientos Aislamientos
Cultivar resistencia probados (No.) patogénicos (%)

Tsuyuake Pi-km
, Pi-m 182 23

Tetep Pi-K 177 26

BI-1 Pi-b 208 43

Zenith Pi-a, Pi-z 230 44

Fukunishiki Pi-z 244 48

K1 Pi-ta 223 55

Shao-Tiao-Tsao Pi-Ks 164 60

Dular Pi-K8 232 60

Pi-No.4 Pi-ta2 236 61

Usen Pi-a 243 71

K59 Pi-t 241 72



TABLA 2. Patogenicidad de Pyricularia grisea sobre cinco variedades de arroz.

Fuente y número de aislamientos

CICA9 Ceysvoni CICA8 Oryzica 1 Fanny
Variedad 14 45 16 42 12

CICA9 14 O O O O

Ceysvoni O 10 O 4 O

CICA8 O 8 14 4 1

Oryzica 1 O 22 2 29 7

Fanny 9 38 6 32 9



TABLA 3. Cambios en reacción de líneas de arroz a Pyricularia grisea durante ocho
ciclos de evaluación.

Evaluación final - Número de líneas
Evaluación Línea Arroz

inicial (No.) 1-3 4 5 > 5

Líneas de Mejoramiento

1-3 86 39 16 21 10

4 58 13 15 30

5 42 11 31

Líneas IRBN

1-3 41 7 4 7 23

4 31 5 1 25

5 20 1 19



TABLA 4. Espectro de resistencia de progenitores de Oryzica Llanos 5 a linajes
genéticos de Pyricularia grisea compatibles con ai menos un progenitor.

Unaje

Progenitor SRL-1 SRL-2 SRL-3 SRL-4 SRL-5 SRL-6

IR36 R R R R S S

CICA 7 R R S S R S

CICA9 S S R R R R
5685 R R R R S S

Colombia 1 R R R S R R



SELEÇÃO RECORRENTE EM ARROZ IRRIGADO NO BRASIL1

2P. H. N. Rangel
P.C.F. Neves2

1 - INTRODUÇÃO

A produtividade do arroz irrigado, durante os últimos 25 anos aumentou
substancialmente após o desenvolvimento pelo International Rice Research
Institute (IRRI) na década de 1960, das variedades modernas de arroz de porte
baixo (Jennings et alo, 1979). Com o advento destas cultivares houve uma
mudança positiva não só na filosofia do melhoramento genético, como também a
nível de agricultores que passaram a utilizar alta tecnologia no cultivo do
arroz.

No Brasil, a substituição nas lavouras, das variedades tradicionais de
porte alto pelas modernas de porte baixo, a produtividade duplicou em alguns
estados. No Rio Grande do Sul o rendimento aumentou em 15% (Carmona, 1989) e em
Santa Catarina em 66% devido o uso das variedades modernas junto com um melhor
manejo da cultura (Ishiy, 1985).

Após a criação das variedades modernas de arroz, os ganhos genéticos
para produtividade, em cada ciclo de seleção, estão se tornando mais difíceis
de serem obtidos. No Brasil, na década de 80 os ganhos genéticos para
rendimento no arroz irrigado, quando obtidos, foram de pequena magnitude,
apesar dos inúmeros cruzamentos submetidos à seleção (Rangel et alo, 1992ai
Soares, 1992). Aparentemente a produtividade do arroz irrigado tem alcançado um
platô e esforços para aumentar o potencial produtivo das variedades não tem
resultado em ganhos expressivos. Aumento da produtividade tem sido obtido,
principalmente através da incorporção de resistência as doenças e melhoria do
manejo da cultura.

O estreit~~ento excessivo da base genética das populações utilizadas no
melhoramento constitui-se em um dos principais fatores que podem estar
limitando a obtenção de variedades de arroz irrigado com potencial produtivo
superior ao das cultivares atualmente utilizadas. No Brasil, Rangel et aI. (sd)
avaliando a base genética das cultivares de arroz irrigado mais utilizadas no
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul
e São Paulo, verificaram que apenas sete ancestrais (Deo Geo Woo Gen, Cina,
Lati Sail, I Geo Tze, Mong Chim Vang A, Belle Patna e Tetep) constituem a base
genética das cultivares. Com exceção de Santa Catarina, cuja contribuição
genética é de 31%, nos demais estados, estes ancestrais são responsáveis por
mais de 70% do conjunto gênico das variedades. No Rio Grande do Sul, maior
produtor de arroz irrigado do Brasil, apenas seis ancestrais (Deo Geo Wooo Gen,

lTrabalho conduzido conjuntamente com os pesquisadores das seguintes
instituições: P.S. Carmona (IRGA)i P.R.R. Fagundes (EMBRAPA/EPACT)i S.
Yokoyama (EPAGRI)i A.A. Soares (EPAMIG)i P.C. Soares (EPAMIG)i V. dos A.
Cutrim (EMBRAPA/CNPAF)i R. de P. Ferreira (EMBRAPA/CNPAF)i A.C.C. Cordeiro
(EMBRAPA/CPAF-AC) e J.A. Pereira (EMBRAPA/CPAMN).
2Melhoristas de arroz, EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 74001-970, Goiânia, GO,
Brasil.



Cina, Lati Sail, I Geo Tze, Mong Chim Vang A e Belle Patna) contribuem com 86%
dos genes das variedades de arroz mais plantadas.

A principal consequência da limitação da diversidade genética é a
redução das possibilidades de ganhos adicionais na seleção, uma vez que o
melhorista passa a manejar um conjunto gênico de tamanho limitado (Hanson,
1959) .

Os progamas tradicionais de melhoramento genético de arroz, utilizam, de
uma maneira geral, métodos que maximizam a endogamia no desenvolvimento de
novas linhagens. Normalmente, após a síntese de uma nova população com os
recursos da hibridação entre progenitores, as gerações segregantes são
conduzidas recorrendo-se ao processo natural de autofecundação. A endogamia
progressiva, no decorrer das sucessivas gerações, reduz de maneira crescente as
chances de recombinação pois, com a identidade entre alelos de um mesmo loco,
os processos de "crossing-over" tornam-se inefetivos na produção de novos
recombinantes.

Assim, os métodos convencionais de melhoramento de arroz apresentam
menor potencial de geração de variabilidade do que teria se os intercruzamentos
entre unidades de recombinação fossem mais frequentes. Reduzindo a geração de
variabilidade, reduzem-se como consequência, a obtenção de ganhos genéticos por
seleção.

Uma das alternativas utilizáveis, para se aumentar os ganhos por seleção
em arroz consiste em sintetizar populações de base genética mais ampla e
conduzi-las por meio da seleção recorrente.

A seleção recorrente é a técnica de melhoramento, que aumenta a
frequência dos genótipos favoráveis em uma população através da aplicação
cíclica de intercruzamentos e seleção (Ikehashi & Fujimaki, 1980). Esta técnica
é amplamente utilizada em plantas alógamas. O uso limitado em plantas autógamas
em parte é devido a dificuldade em se fazer cruzamentos para recombinação em
cada ciclo de seleção. Em arroz, com a descoberta da mancho-esterilidade
genética, que possibilitou o intercruzamento no campo, o uso da seleção
recorrente tornou-se viável nos programas de melhoramento (Fujimaki, 1979).

No Brasil, a seleção recorrente está sendo utilizada no melhoramento de
populações de arroz irrigado, visando a extração de linhagens com potencial
produtivo superior ao das variedades atualmente cultivadas, associado a outras
caracteristicas agronômicas favoráveis (Rangel et alo, 1992b; Rangel, 1992;
Rangel, 1994).

2 - SELEÇÃO RECORRENTE

2.1 - SINTETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BASE

Na sintetização da população base segundo Fehr (1987), três pontos devem
ser considerados; a) os progenitores que irão compor a população terão que ter
um alto comportamento "per se" para os caracteres a serem melhorados e devem
ser divergentes geneticamente para maximizar a variabilidade genética; b)
utilizar o maior número possível de progenitores sem contudo comprometer a
média dos caracteres de interesse; e c) efetuar determinados números de
intercruzamentos para propiciar a recombinação gênica e permitir que a
população entre em equilíbrido de ligação. Em arroz, Fujimaki (1979) sugere
três intercruzamentos na população base antes de iniciar o processo de seleção.

No desenvolvimento das populações base de arroz irrigado, tem-se
utilizado como fonte de mancho esterilidade genética, um mutante da cultivar
IR36, obtido através de mutagênico químico. Este mutante carrega um gene



recessivo (ms) que em homozigoze (msms), induz a esterilidade dos grãos de
pólen. Utiliza-se também como fonte de macho esterilidade as plantas macho-
estéreis de uma população já criada.

O processo de sintetização caracteriza-se por uma série
manuais entre os progeni tores e a fonte do gene ms,
retrocruzamentos. Os retrocruzamentos são necessários para
participação dos progenitores no conjunto gênico e permitir
citoplasmas estejam presentem na população.

Uma outra alternativa é, em vez de fazer retrocruzamento, cruza-se o Fl
com o progenitor de número subsequente para diantar a recombinação (Figura 1).

Após esta fase, ter-se-ão progênies férteis, com genótipos homozigóticos
(MsMs) ou heterozigóticos (Msms). É preciso então, uma geração de
autofecundação, para que genótipos macho-estéreis (msms) possam ser formados.
Estes genótipos, que são facilmente identificáveis durante a floração, são
necessários para a recombinação no campo.

As sementes obtidas das auto fecundações são misturadas para compor a
nova população. O plantio destas sementes no campo, permitirá a polinização
cauzada das plantas macho-estéreis (msms) pelas férteis (MsMs ou Msms), o que
caracterizara o primeiro ciclo de recombinação. Após três recombinações
considera-se, então, sintetizada a nova população, cuja composição final é
estabelecida em função da participação percentual de cada progenitor utilizado.

Foram sintetizadas pelo CNPAF/EMBRAPA, quatro populações. São elas:
a) CNA-IRAT 4 Sintetizadas pela EMBRAPA/CNPAF com o Institut de

Recherches Agronomiques Tropicales (IRAT), através do intercruzamento de 10
variedades/linhagens do grupo indica (Tabela 1). Para tanto, nove variedades
foram utilizadas como parentais masculinos em cruzamento com a IR 36 (msms),
que é a fonte de macho-esterilidade genética. Indivíduos Fl foram
retrocruzados, como parentais masculino, com as variedades, de modo a ter todos
os nove citoplasmas representados na população. As sementes F2 das plantas
heterozigotas foram misturadas formando a população CNA-IRAT4/0/0. Esta
população sofreu três recombinações que originaram a população CNAa-IRAT4/0/3.
Posteriormente a população sofreu uma seleção massal obtendo-se 100 famílias
SO:l das quais foram escolhidas 15 e selecionadas 10 plantas/família. As
plantas selecionadas foram intercruzadas, originando a população CNA-IRAT4/1/1.
Desta população foram extraídas as populações precoce (CNA-IRAT4PR) e de ciclo
médio (CNA-IRAT4ME).

de cruzamentos
seguidos de

aumentar a
que todos os

Tabela 1. Progenitores e participação relativa das variedades/ linhagens
componentes da população CNA-IRAT 4.

Variedades/
linhagens

Progenitores Participação relativa
(% )

BG 90-2
CNA 7
CNA 3815
CNA 3848
CNA 3887
Colômbia 1
Eloni
Nanicão
UPR 103.80.1. 2
IR 36 (msms)

IR 262/Remadja
T 141/IR 665-1-1-75-3
Cica 4/BG90-2//SML 5617
IR 36/Cica 7//5461
BG 90-2/Tetep//4440
Napal/Takao Iku 18
IR 454/SML Kapuri//SML 66410
Cultivar tradicional- Brasil
IR 24/Cauvery
Mutante de IR 36

8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

25,00
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População CNA 5 no 10 ciclo de recombinação

FIG. 1. Esquema de sintetização da população CNA5.



b) CNA-IRAT P - Sintetizada pela EMBRAPA/CNPAF junto com o IRAT, através
do intercruzamento de plantas macho-estéreis (msms) da população de arroz de
sequeiro (grupo japonica) CNA-IRAT5/0/2 com 15 variedades/linhagens de arroz
irrigado (grupo indica). As sementes F2 foram misturadas para formar a CNA-
IRATP/O/O que sofreu duas recombinações originando a CNA-IRATP/O/2. A Tabela 2
mostra os progenitores e a participação relativa das variedades/linhagens
componentes da CNA-IRATP.

c) CNA 1 - Esta população foi sintetizada pela EMBRAPA/CNPAF, a partir
de 70 plantas macho-férteis precoces colhidas na população CNA-IRAT4/0/5.
Sementes em quantidades iguais de cada planta foram misturadas constituindo a
população. Nessa população, foi feita a introgressão de genes de três novos
genótipos, sendo duas fontes de precocidade (JAVAÉ e CNA 6860) e uma fonte de
qualidade de grãos (Bluebelle). Posteriormente, a população foi recombinada
originando a CNA1 (Tabela 3).

Tabela 2. Progenitores e participação relativa das variedades/ linhagens
componentes da população CNA-IRAT P.

Variedades/linhage
ns

Progenitores Participação relativa
(%)

CNA 3762
CNA 5193
IR 13540-56-3-2
CNA 4993
Dawn
IAC 120
BR IRGA-409
IET 4094
Metica 1
CNA 4899
CNA 4988
CNA 4223
CNA 3942
Ciwini
CNA-lRAT 5/0/2
Beira Campo*
CNA 4097*
CNA 4145*
IRAT 177*
IREM 41-1-1-4*
Palha Murcha*
TOX 1011-4-2*
CNA 5171*
Casca Branca*
CNA 5179*
CNA 770187*
Comum Crioulo*
Jaguari*
L-13*
L 81-24*
Santa América*

4440/Cica 7//Cica 4 3,57
3,37
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3.57
3,57
3,57
3,57

50,00
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
2,69
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

5685//3250/IRAT 8
Century Patna 231/ H012-1-1
Iguape Agulha/Nira
IR 930-2/IR 665-31-2-4

P 738/P 881//P 738/P 868
Sigadis/TN1//IR 24
5854//3224/Costa Rica
IR 841/4440//IR 36/Cica 7
IR 36/Cica 9//Cica 7

Cultivar tradicional- Brasil
63-83/IAC 25
IAC 47/Kinandong Patong
Mutante de 63-83
Mutante de Makouta
Cultivar tradicional- Brasil
IRAT 13/DP 689//TOX490-1
IAC 47/IRAT 13
Cultivar tradicional- Brasil
IAC 47/IRAT 13
Cultivar tradicional- Brasil
Cultivar tradicional- Brasil
Cultivar tradicional- Brasil

IAC 2091/Jaguari//IRAT 10
Cultivar tradicional- Brasil

(Continua ... )



Tabela 2. Continuação.

Variedades/linhage
ns

Progenitores Participação relativa
(%)

Cuiabana*
IRAT 237*
IAC 165*
IREM 247*
IAPAR 9*
IRAT 112*
CNA 4135*
IREM 238*
Arroz de Campo*
CA 435*
Palawan*
IR 36 (msms)*

IAC 47/SR 2041-50-1
IAC 25/RS 25
Dourado Precoce/IAC1246
Mutante de IAC 25
Batatais/IAC F3-7
Dourado Precoce/IRAT 13
IAC 47/63-83
PJ 1l0/IAC 25
Cultivar tradicional- Brasil
Cultivar tradicional- Brasil
Cultivar asiática
Mutante de IR 36

8,10
6,73
2,69
2,50
1,57
1,47
1,36
1,35
1,25
0,84

12,50
12,50

* componentes da população CNA-IRAT 5.

Tabela 3. Progenitores e participação relativa das variedades/ linhagens
componentes da população CNA 1.

Variedades/linhage Progenitores
ns

Participação relativa
(%)

BG 90-2*
CNA 7*
CNA 3815*
CNA 3848*
CNA 3887*
Colômbia 1*
Eloni*
Nanicão*
UPR 103.80.1.2*
IR 36 (msms)*
Javaé

CNA 6860
Bluebelle

IR 262/Remadja
T 141/IR 665-1-1-75-3
Cica 4/BG 90-2//SML5617
IR 36/Cica 7//5461
BG 90-2/Tetep//4440
Napal/Takao Iku 18
IR 454/SML Kapuri//SML66410
Cultivar tradicional- Brasil
IR 24/Cauvery
Mutante de IR 36
P 3085/ /IR 5853-118-5/IR19743-
25-2-2-3-1
Lemont/Q 65101//P 2015-F4-66-B-B
CI 9214//Century Patna/CI 9122

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

18,75
8,33

8,33
8,33

* Componentes da população CNA-IRAT 4.

d) CNA5 - Esta população foi sintetizada pela EMBRAPA/CNPAF, utilizando
como componentes a população CNA1, as variedades comerciais Metica 1, BR-IRGA
409 e CICA 8, as fontes de resistência múltipla a brusone e mancha dos grãos,
IRI 342 e Basmati 370 e as variedades tradicionais de arroz de várzea, De
Abril, Paga Dívida, Quebra Cacho e Brejeiro. A seleção das variedades
tradicionais foi feita através de estudos de divergências genéticas utilizando-
se técnicas multivariadas, entre 72 cultivares tradicionais de arroz de várzea
úmida analisadas (Rangel et alo, 1991). A constituição final da população
CNPAF5 após a sintetização é mostrada na Tabela 4.



Tabela 4. Progenitores e participação relativa das variedades/ linhagens
componentes da população CNA 5.

Variedades/linhag Progenitores
ens

Participação
relativa (%)

IR 36 (msms)* Mutante de IR 36
BG 90-2* IR 262/Remadja
CNA 7* T 141/IR 665-1-175-3
CNA 3815* Cica 4/BG 90-2/SML 5617
CNA 3848*
CNA 3887*
Colômbia 1*
Eloni*
Nanicão*
UPR 103-80-1-2*
Bluebelle*
CNA 6860*
Javaé*
Metica 1
BR IRGA-409
Cica 8
De Abril
Paga Dívida
Quebra Cacho
Brejeiro
IRI 342
Basmati 370

5461//IR 36/Cica 7
4440//BG 90-2/Tetep
Napal/Takao Iku 18
IR 454/SML Kapuri//SML 66H10
Cultivar tradicional - Brasil
IR 24/Cauvery
CI 92l4//Century Patna/CT 9122
Lemont/Q 65101//P 2015
P3085//IR 5853-118-5/IR 19743-25-2-2-3-1
P 738/P 881//P 738/P 868
IR 665-31-2-4/IR 930-2
Cica 4//IR 665/Tetep
Cultivar tradicional - Brasil
Cultivar tradicional - Brasil
Cultivar tradicional - Brasil
Cultivar tradicional - Brasil
Milyang 23/IR 1545
Cultivar do Paquistão

4,688
1,562
1,562
1.562
1,562
1,562
9,062
1,562
1,562
1,562
2,082
2,082
2,082
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

* Componentes da população CNA 1.

2.2 - MELHORAMENTO DA POPULAÇÃO

Com exceção da seleção mas sal , todos os métodos de seleção recorrente
incluem trés fases (obtenção, avaliação e recombinação das famílias) conduzidas
de maneira repetitiva ao longo dos ciclos de seleção. Dois aspectos são
fundamentais para maximizar o sucesso da seleção. São eles: a) amostragem de um
número adequado de individuos que, representem a variabilidade da população; e
b) ensaios de avaliação adequados que permitam identificar as diferenças
genéticas entre os indivíduos analisados.

No Brasil, no melhoramento de populações tem-se empregado o Método de
Seleção Recorrente em Famílias SO:2 (Range1, 1992), cujo esquema é mostrado na
Figura 2. Os passos são os seguintes:

a) Ano 1 (safra) - Obtenção das famílias. As populações originais So
segregando 50% de plantas macho-férteis (Msms) para 50 de plantas macho-
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estéreis (msms), são plantadas para seleção de plantas 80:1 macho-férteis. São
colhidas cerca de 250 plantas por população.

b) Ano 1 (entressafra) - Multiplicação das Famílias. Parte das sementes
SO:l são armazenadas e parte são plantadas com o objetivo de aumentar a

quantidade de sementes para os ensaios de avaliação de rendimento.
Simultaneamente com a multiplicação é feita a seleção das 200 melhores famílias
considerando-se principalmente resistência as doenças e tipo de grão. Sementes
das plantas de cada família são colhidas em "bulk" constituindo as famílias
SO:2. As famílias 50:1 segregam na proporção de 75% de plantas macho-férteis
(Ms__ ) para 25% de plantas macho-estéreis (msms).

c) Ano 2 (safra) - Avaliação das famílias 50:2. É a fase mais importante
do método. As 200 famílias 80:2 são avaliadas em ensaios cujo delineamento
experimental são os Blocos Aumentados de Federer. A parcela é constituída de
três sulcos de 5m de comprimento. A seleção das famílias superiores é feita
baseando-se na produtividade média, resistência as doenças e tipo de grão. A
intensidade de seleção utilizada é de 25% nos garantindo um tamanho efetivo de
Ne = 50. Os ensaios são conduzidos na Região I pelo IRGA CPACT e Granja 4
Irmãos no Rio Grande do Sul e pela EPAGRI em Santa Catarina; e na Região II e
III pelo CNPAF em Goiás, CPAF/RR em Roraima, CPAMN no Piauí, UNITINS/CNPAF no
Tocantins, EPAMIG em Minas Gerais e pelo IAPAR no paraná. As famílias SO:2
selecionadas em cada local são utilizadas para extração de linhagens para
aquele local específico. Das famílias superiores nos vários locais dentro de
cada região são misturadas sementes remanescentes SO:l em quantidades iguais
para recombinação.

Na fase de avaliação de famílias, dois pontos devem ser considerados. O
primeiro é o tamanho efetivo da população ou seja, o número de indivíduos que
contribuem efetivamente com genes para a próxima geração. Este número deve ser
tal que permita ganhos por seleção a médio e longo prazo sem perdas
consideráveis da variabilidade devido a endogamia e oscilação genética. Pereira
(1980), considerando um modelo aditivo, concluiu que o tamanho efetivo para se
garantir sucesso no processo seletivo depende da estrutura da população e que
seu valor mínimo deveria ser, aproximadamente, de Na = 40, para uma população
de base genética ampla e frequência alélica intermediária, Na = 25, para uma
população já mais melhorada, e Ne = 50 para população pouco melhorada.

Segundo ponto a ser considerado é a segregação das famílias para o gene
de macho-esterilidade, o que pode subestimar o rendimento de grãos, mascarando
os resultados dos ensaios de avaliação. Deve-se considerar entretanto, que
todas famílias estão segregando na mesma proporção e que a seleção é feita de
maneira trancada, ou seja, seleciona-se as 25% famílias mais produtivas. Além
disto a taxa de formação de sementes nestas plantas é de cerca de 12% comparada
com os quase 100% das plantas férteis, que são meioria.

d) Ano 2 (entressafra) Recombinação das Famílias Selecionadas. A
recombinação é feita utilizando-se 2100 plantas oriundas em sementes
remanescentes SO:l misturadas, semeadas em lote isolado. Para se ter um bom
nível de recombinação, as plantas são transplantadas em três épocas (800
plantas/época) espaçadas uma da outra de sete dias. Na f Loração as plantas
macho-estéreis são identificadas e na maturação as sementes destas plantas são

colhidas individualmente. Quantidades iguais de sementes de cada planta macho-
estéril são misturadas para formar a população de ciclo 1.

A frequência de plantas macho-estéreis nas famílias é de grande
importância para que tenhamos uma boa recombinação. Assim, ao se recombinar
famílias SO:l' temos uma proporção de três plants macho-férteis para uma macho-
estéril, o que nos fornece no campo uma boa frequência de plantas estéreis. A
recombinação de famílias em gerações de auto fecundação mais avançada por



exemplo SO:2, acarretará em uma redução da frequência de plantas estéreis, o
que poderá prejudicar a recombinação.

e) Ano 3 (safra) - Inicio de Novo ciclo de Seleção. A população de ciclo
1 é plantada para seleção de plantas macho-férteis. Inicia-se o próximo ciclo
de seleção que é conduzido da mesmamaneira dos ítens a), b), c) e d) descritos
acima.

Comeste esquema cada ciclo é completado em dois anos.

2.3 - EXTRAÇÃODELINHAGENS.

Simultaneamente com o melhoramento da população, inicia-se o processo
extração de linhagens. Baseando-se nos ensaios de avaliação de famílias SO:2
que constitui em um teste precoce em gerações segregantes, seleciona-se as
famílias que possuem maiores chances de fornecer linhagens superiores,
principalmente para rendimento de grãos. As famílias são conduzidas até SO:7
pelo método genealógico. O esquema para extração de linhagens em população
segregando para um gene de macho-esterilidade é mostrado na Figura 3. Os passos
são os seguintes:

a) Ano 1 (safra) - Seleção de Plantas Macho - Férteis. As famílias SO:2
colhidas em bulk no ensaio de avaliação, são plantadas em lote não isolado para
seleção de plantas macho-férteis.

b) Ano 1 (entressafra) Eliminação do Gene de Macho-Esterilidade e
Avanço de Geração. As sementes das plantas macho-férteis cuja constituição
genética para o gene de macho-esterilidade é MsMse Msms, são plantadas na
entressafra mantendo a estrutura de família, ou seja cada planta constitue uma
família SO:4' As famílias segregando para o gene de macho-esterilidade são
eliminadas. As famílias que não possuem este gene, são colhidas individualmente
em bulk.

c) Ano 2 (safra) - Seleção. As famílias 80:5 são submetidas a uma seleção
entre e dentro de famílias.

d) Ano 2 (entressafra) Avanço de Geração. As famílias SO:6 são
avançadas para SO:7e simultaneamente multiplica-se sementes para os ensaios de
avaliação.

e) Ano 3 (safra) - Avaliação das Linhagens. À avaliação das linhagens
para rendimento e outras características agronômicas é feita através das
Comissões Técnicas Regionais dentro da Rede Nacional de Avaliação de Arroz
Irrigado (RENAl).

3 - RESULTADOSDE PESQUISAS

3.1 - Morais (1992), avaliou 59 famílias MIS10B e 60 famílias IS20B

(resultantes, respectivamente, da colheita, em "bulk", de famílias de meio-
irmãos e de famílias de irmãos Sl típicas), extraídas da população CNA-
lRAT4/0/3, juntamente com os progenitores, em dois experimentos distintos,
conduzidos com irrigação por submersão. O objetivo foi avaliar o potencial
genético, para fins de melhoramento, da população CNA-lRAT4/0/3por meio da: a)
avaliação da divergência genética das variedades genitoras; b) estimação dos
parâmetros genéticos da população; e c) obtenção de estimativas de respostas
esperadas à seleção direta e sobre índices de seleção.

Na população estudada, os componentes de variância genética não aditiva
não se mostraram relevantes para altura de planta, comprimento de panícula e
peso de 100 grãos. Já para produção de grãos e número de panículas por planta,
a variância devida a dominância, sob a concepção de frequência gênica



Safra
MF me MF me
me MF me MF
MF MF me MF

FAMílIAS So: 4

Seleção de plantas
férteis em

famllias So: 3

Entressafra

~ ~ ~ ~ ~
MF MF MF MF

Ms Ms Ms Ms Ms Ms MsMs
Ms Ms Ms Ms Ms Ms MsMs
msms Ms Ms Ms Ms Ms Ms

Eliminaçãodo gene
de macho-esterilidade
e avanço de geração

FAMíLIAS So 5

Safra

I

! ! i
MF MF MF

Ms Ms Ms Ms Ms Ms
Ms Ms Ms Ms Ms Ms
Ms Ms MsMs Ms Ms

Seleção entre e
dentro de famllias

FAMíLIAS So 6

~ r ! t t
Entressafra a B EJ B G Avanço de geração

FAM íLlAS S o 7

~ í t í t

Safra ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DE
LINHAGENS

FIG. 3. Esquema para extração de linhagens em população segregando para um gene
de macho-esterilidade.



intermediária, mostrou-se, juntamente com a variãncia aditiva, importante como
componente da variância genotípica.

Empregando-se o índice clássico de seleção, foram obtidas estimativas de
resposta esperada à seleção entre médias de famílias IS20B para produção de
grãos semelhantes às obtidas com a seleção direta sobre esta característica,
mas conseguindo-se reduzir, simultaneamente, o porte das plantas, que se
encontrava positivamente correlacionado com a produção de grãos (Tabela 5).

Baseando-se nos dados obtidos, o autor concluiu que a população CNA-lRAT
4/0/3, mostrou-se promissora para o melhoramento genético, visando,
principalmente, maior produtividade, alto perfilhamento e porte adequado para
as condições de lavoura irrigada.

3.2 - Visando verificar a possibilidade do uso da seleção recorrente no aumento
do potencial produtivo do arroz irrigado, Rangel et alo (sd) avaliaram,
independentemente, em Goiânia (GO) e em Formoso do Araguaia (TO) dois grupos de
materiais sendo, 164 precoces e 164 de ciclo médio, cada um em dois látices
triplos 10xl0 e 8x8. Destes, 160 eram famílias 80:2 (famílias oriundas de
plantas So que sofreram duas autofecundações) extraidas das populações, CNA-
lRAT4PR/l/1 e CNA-lRAT4ME/l/1. Estimaram-se vários parâmetros genéticos como,
variâncias genéticas, coeficiente de variação genética, herdabilidade,
correlações genética e ganhos esperados por seleção direta na produção e
baseado no índice clássico de seleção, utilizando uma intensidade de seleção de
30%, para os caracteres de produção de grãos (PROD), floração (FLO), brusone na
panícula (BP) e mancha parda na folha (MP).

Tabela 5. Médias orginiais (MO), respostas esperadas em cada características
com a seleçã~/ baseada no índice clássico (RSx) e respostas
esperadas com a seleção direta (RS) entre médias de famílias IS20B,

para as características produção de grãos (PROD), altura (ALT),
comprimento da panícula (CPan), número de panículas (Npan) e peso
de 100 grãos (PIOO).

Características Mo RSx(%) * RS(%)*

PROD (g) 12,55 7,65 7,24

ALT (cm) 92,88 -0,29 1,05

CPan (cm) 22,62 0,25 0,57

NPan (nQ) 5,62 2,73 2,48
PIOO (g) 2,46 1,39 1,12

*Valores expressos em percentagem da média.
Ypopulação selecionada: 32 (53,3%) famílias IS20B

- Coeficientes genéticos:PRod = 30; ALT = -1; CPan, NPan e PI00 =0

As produções médias das famílias precoces e de ciclo médio foram de 4649
e 4514 kg/ha, respectivamente. Entretanto, no grupo precoce, seis famílias
produziram acima de 6000 kg/ha, e no grupo de ciclo médio, duas famílias
apresentaram um rendimento superior a 7000 kg/ha, evidenciando a possibilidade
de se conseguir alterar positivamente as médias das populações através da
seleção recorrente.



As elevadas estimativas dos coeficientes de variação genética (10% e 11%
para as famílias precoces e de ciclo médio respectivamente) e das
herdabilidades (52% para as famílias precoces e 55% para as de ciclo médio)
para produção, evidenciam a presença de suficiente variabilidade genética e a
possibilidade de se obter ganhos genéticos expressivos para esta
característica.

A seleção baseada no índice clássico mostrou-se superior à seleção
direta na produção apesar dos ganhos de seleção obtidos para rendimento serem
similares, já que houve um aumento da resistência a brusone na panícula e a
mancha parda nas duas populações melhoradas em relação as populações originais
(Tabela 6). Os dados obtidos mostram que a seleção recorrente pode ser
eficiente para aumentar a produção de grãos nas populações CNA-lRAT4PR e CNA-
lRAT4ME.

Tabela 6. Médias da população original (MO) e selecionada (Ms), estimativas
dos ganhos por seleção direta na produção e indireta nas outras
características, e baseada no índice clássico de seleção,
expressas em percentagem das médias, referentes a quatro
características avaliadas nas famílias precoces e de ciclo médio.

Características Precoce Clico Médio Seleção Direta na
Produção

Seleção Baseada no
Índice Clássico

FLO(dias) 97,77

Ms Mo Ms Precoce ciclo
Médio

5525,91 4513,68 5346,44 9,79 11,95

97,57 104,54 107,00 -0,10 0,11

4,62 3,77 3,66 1,17 2,55

3,87 4,08 3,69 0,18 -1,72

Precoce Ciclo
Médio

9,61 10,11

-0,03 1,34

-0,25 -1,10

-0,39 -4,61

Mo

PROD(kg/ha) 4649,08

BP (not.a) 4,52

MP(nota) 3,83
Coeficientes genéticos: População Precoce, PROD 1, FLO -125, BP = -750
e MP = -50i População ciclo médio, PROD = 1, FLO = -1, BP = -1000 e MP = O.

3.3 Objetivando avaliar o potencial da população CNAl para fins de
melhoramento Rodrigues (1995), avaliou 97 famílias 80:2 (famílias oriundas de
plantas So que sofreram duas autofecundações) juntamente com as testemunhas BR-
IRGA409, JAVAÉ e a CNA1/0/l, em látice triplo 10xl0. Foram coletados dados
referentes a produção de grãos (PROD), altura (ALT) , brusone na folha (BF),
floração (FLO) , número de espiguetas/panícula (NE/P), percentagem de grãos
cheios (%GC) e peso de 100 sementes (Pl00).

Das 97 famílias avaliadas, sete tiveram maior produção de grãos em
comparação à testemunha Javaé e onze superaram a BR-IRGA409, destacando-se uma
família com um rendimento de 7540 kg/ha, superando às testemunhas mencionadas
em 16% e 38%, respectivamente.

Os maiores ganhos por seleção direta foram obtidos para as
características produção de grãos (24%) e altura de planta (-18%).

Os ganhos esperados por seleção direta ou pelo índice clássico para
produção de grãos foram de mesma magnitude. Entretanto, na seleção baseada no
índice obteve-se resposta favorável para brusone na folha evidenciando a
possibilidade de se aumentar simultaneamente a produtividade e a resistência a
esta doença, na população melhorada (Tabela 7).



Pelos dados obtidos, o autor concluiu que a população CNA1, mostrou-se
promissora para o melhoramento genético, visando, principalmente, maior
produtividade.

Tabela 7. Estimativas da média original (Mo) média dos indivíduos
selecionados (MIS), resposta esperada em cada característica com a
seleção baseada no índice (RSx)' e resposta esperada com a sp.leção
direta (RS), empregando-se uma intensidade de seleção
correspondente a 25%, napopulação de arroz CNA 1.

Carater MIS RSx(% ) RS(%)

PROD(kg/ha) 4755,95 6086,13 23,84 23,98
BF(1-9) 1,76 1,75 -0,36 0,45
FLO(dias) 92,99 91,44 -1,04 -1,15
ALT(cm) 123,76 116,88 -5,32 -5,01
NE/P(n2) 117,20 119,59 1,00 0,77
%GC 67,16 72,39 4,03 3,03
P100(g) 2,50 2,59 1,13 0,89

Coeficientes genético: PROD = 100, BF = -500, FLO O, ALT= O, NE/P O, %GC
O e P100 = O.
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USO DE SELECCION RECURRENTE EN EL PROGRAMA DE

ARROZ RIEGO DEL CIAT'

César P. Martínez, Z. Lentini y M. Chatef

I. INTRODUCCION

EI Programa de Mejoramiento de Arroz Riego dei CIAT fue establecido en 1967 y

desde entonces ha dependido exclusivamente de los métodos convencionales dei

pedigree y masal modificado y en mucho menor escala de retrocruzamientos para Ia

obtenci6n de germoplasma mejorado con destino a los distintos ecosistemas

encontrados en América Latina. A finales de Ia década dei 80 el cultivo de anteras se

incorpor6 como una herramienta adicional y a partir de 1993 se empez6 a utilizar el

método de selección recurrente como una estrategia de mejoramiento poblacional.

Se ha sugerido que los métodos convencionales de mejoramiento y en especial el de

pedigree, restringen Ia obtenci6n de "nuevas combinaciones favorables de genes", en

contraposici6n ai uso de sistemas de mejoramiento poblacional en donde tales

combinaciones son favorecidas y mas aún, se pueden acumular en forma gradual y
predecible. Esto requiere una buena capacidad para efectuar un sin-número de

cruzamientos específicos o Ia utilizaci6n de Ia esterilidad masculina. Distintos métodos

de selección recurrente se han utilizado con éxito en el mejoramiento de muchos

caracteres en distintos cultivos tanto aut6gamos como alógamos (Rose et ai, 1992;

1 Trabajo presentado en el Primer Taller Internacional de Selecci6n Recurrente en Arroz. 13-17 marzo,
1995.

2 Mejorador, Cultivo de Tejidos, Mejorador, respectivamente. CIAT, Programa de Arroz. AA 6713, Cali,
Colombia.



Reysak et ai, 1993) incluyendo los cereales (Pomeranke y Stuthman, 1992; Koeyer et

ai, 1993). Sin embargo, el progreso no fue efectivo (Bauske et ai, 1994) en muy pocos

casos. Entre los cereales, tal vez el arroz es el cultivo en donde el mejoramiento

poblacional mediante Ia selección recurrente se ha utilizado con menos frecuencia.

No obstante,la necesidad de incrementar Ia variabilidad genética existente entre Ias

variedades mejoradas sembradas comercialmente y Ia disponibilidad de Ia esterilidad

androgénica han estimulado Ia utilización de Ia selección recurrente en varios

programas de mejoramiento de arroz. En este trabajo se discuten Ia metodología,

poblaciones utilizadas y resultados obtenidos hasta ahora en selección recurrente en

el programa de arroz riego dei CIAT.

li. MATERIALESY METODOS

EI proyecto de selección recurrente tiene como objetivos principales el desarrollo de

poblaciones mejoradas con alto potencial de rendimiento y tolerancia a Ias principales

enfermedades tales como piricularia y escaldado de Ia hoja para Ias condiciones de

riego y secano favorecido encontradas en América Latina. Para Iaformación de estas

poblaciones se están utilizando los siguientes componentes:

a. Un grupo de 14 cultivares (Cuadro 1) de origen variado y que presentan

distintas características en cuanto a su base genética, potencial de rendimiento, ciclo

vegetativo, tipo de grano y tolerancia a distintas enfermedades. Fueron escogidos

después de dos ciclos de evaluación en CIAT Palmira y Santa Rosa, Villavicencio.

Algunos cultivares (B4353C-KN-7-0-0-2, BG 989, PNA 1004F4-33-1,OR 23-83, Perla

(Cuba), RP 2087-115-10-5-1 Y Morelos A88) no han sido usados previamente en el

programa de mejoramiento de arroz riego y por tanto, representan nuevas fuentes

para ampliar Ia base genética dei germoplasma de arroz riego.

b. Un grupo de cinco poblaciones desarrolladas conjuntamente o en forma

separada por EMBRAPAy CIRAD-CA (Cuadro 2). Estas poblaciones poseen el gene



de andro-esterilidad proveniente de IR 36 pero difieren en su constitución genética

(Chatel y Guimaraes, 1993).

c. La líneasWC 2320*5-Early portadora de un gene de androesterilidad proveniente

de TOX1011-4-1. Dicho gene fue inducido mediante mutagénesis con Co60 y a través

de un programa de retrocruzamiento se transfirió a Ia línea mejorada de riego CT

6047-13-5-3-4M (IR46/ /IRAT 120//23916). Esta línea se escogió por su buen tipo de

planta, buen potencial de rendimiento, buena calidad de grano y tolerancia a Ias

principales enfermedades fungosas.

Las cinco poblaciones suministradas por CIRAD-CA (Cuadro 2) fueron sembradas en

CIAT-Palmira bajo condiciones de transplante y evaluadas por su potencial de

rendimiento, tipo de planta y grano, ciclo, vigor y adaptación a Ias condiciones de

riego tropical. Las mejores plantas fértiles en cada población fueron cosechadas en

forma individual y evaluadas en surco pedigree por su potencial de rendimiento,

segregación por androesterilidad y respuesta ai cultivo de anteras.

111. RESULTADOSY DISCUSION

La constitución genética y el número de plantas seleccionadas en cada población

aparecen en el Cuadro 2. Las poblaciones IRAT, MANA, IRAT 1/420P Y CNA-IRAT

4/2/1 parecen mas apropiados para Ias condiciones de riego de Ia zona tropical

sobresaliendo Ia IRAT MANA por su mayor potencial de rendimiento. Estas

poblaciones mostraron buena variabilidad genética y grano largo a extra-largo. Se

estimó que Ia población IRAT Med A es mas apropiada para Ias condiciones de riego

de Ia zona sub-tropical, en tanto que Ia población CNA-IRAT P/1 /OF se descartó con

base en Ia susceptibilidad a piricularia mostrada en Villavicencio.

Por consiguiente, Ias poblaciones IRATMANA, IRAT-1/420P Y CNA-IRAT4/2/1 fueron

escogidas para formar Ias nuevas poblaciones base (Cuadro 3) mediante Ia



incorporación de nuevos progenitores. Se identificaron plantas androestériles en cada

una de ellas y se hicieron cruzamientos simples con los cultivares identificados en el

Cuadro 1. No todos los cultivares se introdujeron en cada población. Las poblaciones

F1 obtenidas se evaluaron en CIAT-Palmira en 19948, y Ias mejores plantas en cada

cruzamiento se mezclaron en igual proporción para formar Ias nuevas poblaciones.

EI primer ciclo de recombinación y multiplicación de semilla se hará durante 1995.

Por otra parte se enviaron 200 gramos de semilla de cada una de Ias poblaciones

IRAT MANA, CNA IRAT 4/2/1 Y CNA-IRAT/1/0F a los programas nacionales de arroz

dellCTA-Guatemala e IDIAP-Panamá, Ias cuales fueron evaluadas bajo condiciones de

secano favorecido. Los datos tomados en Guatemala indicaron que Ia población CNA

IRAT 4/2/1 fue Ia mejor en términos de tolerancia a enfermedades, tipo de planta y
grano y potencial de rendimiento por 10 cual fue seleccionada para evaluaciones

futuras. Se efectuaron 30 selecciones de plantas fértiles y se cosechó semilla masal

de Ias plantas endroestériles.

En cuanto a Ia linea WC 532*5-Early se identificaron plantas androestériles Ias cuales

se cruzaron con cada uno de los cultivares relacionados en el Cuadro 1. Con los 14

cruzamientos simples resultantes se efectuaron 7 cruzamientos dobles; Ias poblaciones

F1 resultantes se evaluaron separadamente y Ias mejores plantas se mezclaron en

igual proporción para formar Ia nueva población base lIamada RL01 (Cuadro 3). Esta

población se encuentra en su primer ciclo de recombinación y se utilizará como base

para iniciar un programa de selección recurrente por rendimiento, utilizando los

siguientes criterios de selección: contenido de N en el follaje, duración dei período de

lIenado dei grano, senescencia de Ias hojas, número de granas por partícula, peso de

1000 granos y el índice de cosecha. Se tomará una muestra dei 10% de Ia población

y Ias mejores plantas se procesarán por cultivo de anteras; Ias mejores dobles

haploides serán recombinados para luego iniciar el siguiente ciclo de recombinación.



Uso dei Cultivo de Anteras en Selección Recurrente. Uno de los limitantes observados

ai emplear Ia selección recurrente en arroz 10 constituye Ia dificultad de evaluar

efectivamente el potencial de rendimiento de Ias mejores plantas extraídas de Ia

población. Esto se debe ai alto grado de segregación presente en Ias progenies y ai

número variable de plantas androestériles. EI cultivo de anteras (CA) se presenta

como una alternativa viable ya que permite Ia obtención de dobles haploides

homocigotos. Sin embargo, en el caso nuestro Ia baja respuesta de Ias indicas

representa un factor en contra. Por el contrario, resultados recientes obtenidos en el

laboratorio de cultivo de anteras dei CIAT (Pérez-Almeida, 1993; Sanint et ai, 1995)

indican que el CA no solo constituye una herramienta útil en un programa de

mejoramiento sino que también se puede utilizar con éxito en un programa de

selección recurrente. Experimentos realizados en 1994 (CIAT. Informe Anual 1994)

confirmaron 10 anterior. Poblaciones F1 de 85 cruzamientos seleccionados dei

programa de mejoramiento se procesaron por CA con el fin de estudiar Ia influencia

dei citoplasma de Ia variedad madre en Ia respuesta a CA. Los cruzamientos

incluyeron distintas combinaciones de progenitores; esto es, 23 cruces entre indica x

indica, 31 entre indica x japonica y 31 entre japonica x indica. EI análisis estadístico

(Cuadro 4) mostro que Ia combinación indica x indica respondió significativamente

menos que Ias combinaciones indica x japonica o viceversa en términos de inducción

de callos, número total de plantas por anteras y número de plantas verdes por anteras.

Aun cuando no hubo diferencias significativas, Ia respuesta fue mejor cuando Ia madre

fue japonica. Los datos sugieren que Ia inclusión de una variedad japonica en el

cruzamiento mejora Ias posibilidades de éxito. Mas aún, los resultados (Cuadro 5) de

Ia evaluación de Ia respuesta a CA de Iascinco poblaciones relacionadas en el Cuadro

2 confirman 10 anterior. Se evaluó Ia progenie de 258 plantas fértiles seleccionadas en

dichas poblaciones. Las poblaciones 4 üaponica) y Ia5 (indicajjaponica) respondieron

mejor que Ias indicas en términos de induccción de callos y regeneración de plantas.

En otro estudio (CIAT. Informe Anual 1994) se confirmó que Ia respuesta ai cultivo de

anteras está bajo control genético y que Ia buena respuesta ai CA se puede transferir



a genotipos recalcitrantes. En Ia F2 de un cruce entre IR 43 (recalcitrante) y Todoroki

Wase üaponica, respuesta alta a CA) se recuperaron plantas con tipo de grano indica

(largo y delgado) y con 70% de inducción de calíos y 90% regeneración de plantas

verdes (Cuadro 6),10 cual sugiere que los genes que controlan Ia inducción de callos,

regeneración de plantas y longitud dei grano segregan en forma independiente. Los

datos presentados en su conjunto indican que a través de un programa de selección

recurrente es posible desarrollar poblaciones de tipo indica con Ia buena respuesta ai

CA de Ias japonicas.
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CUADRO 1. Origen de los 14 cultivares utilizados en el proyecto de selección
recurrente de arroz riego.

Potencial de rendimiento (t/ha)

Cultivar Origen Palmira Santa Rosa

B4353C-KN-7 -0-0-2* Indonesia 6.9 5.1

CT 6241-17-1-5-1 CIAT

BG 989* Sri Lanka 6.5 5.2

Oryzica Turipana 7 Colombia 4.6

PNA 1004F4-33-1 * Perú 6.9 4.9

5685 CIAT

OR 83-23 India 5.0 5.5

Perla Cuba 9.5

RP 2087-115-10-5-1 * India 7.1 2.5

BR-IRGA 410 Brasil 6.2 2.4

BG 90-2 Sri Lanka 7.7 6.5

EI Paso 144 Uruguay 3.4

Oryzica 3 Colombia 8.7 4.2

Morelos A 88* México 5.0 2.0

* Nuevas fuentes para ampliar Ia base genética.



CUADRO 2. Poblaciones desarrolladas por CIRAD-CA y EMBRAPA evaluadas en
CIAT-Palmira. 1993.

Población Base genética
Plantas Seleccionadas

(No.)

IRAT MANA

IRAT 1/420 P

CNA-IRAT 4/2/1

IRAT MED A*

CNA-IRAT P/1/0F*

Indica Tropical; 15 cultivares

Indica

Indicas; 9 cultivares

Japonica; USA y Europa

lndica/lapontca; citoplasma
japonica

138

86
121

79
59

* Mejor respuesta a cultivo anteras, regeneración plantas.



CUADRO 3. Nuevas poblaciones bases formadas para Ias condiciones de riego de
América Latina.

Población
inicial

Origen de
Ia población

Nueva
población Cultivares introducidos

IRAT MANA PCT-6 84353C-KN-7-0-0-2, 8G 989, EI
Paso 144, PNA 1004F4-33-1
Oryzica Llanos 4, OR 83-23,
Perla (Cuba), Oryzica 3, Morelos
A88, RP 2087-115-10-5-1

IRAT 1/420P

CNA-IRAT
4/2/1

WC 232*5-
Early
(CT 6047-
13-5-3-4-
M*5)

CIRAD-CA

CIRAD-CA

EM8RAPA/
CIRAD-CA

CIAT

PCT-7 Oryzica 3, 84353C-KN-7-0-0-2,
8G 989, PNA 1004F4-33-1, OR
83-23, RP 2087-115-10-5-1

PCT-8 Oryzica 3, Oryzica Llanos 4, 8G
989, Perla (Cuba), EI Paso 144,
and 84353C-KN-7-0-0-2

RL01 84353C-KN-7-0-0-2, CT 6241-
17-1-5-1, 8G 989, Oryzica
Turipana 7, PNA 1004F4-33-1,
5685, OR 83-23, Perla (Cuba),
RP 2087-115-10-5-1, 8R IRGA
410, 8G 90-2, EI Paso 144,
Oryzica 3 and Mareias A88



CUADRO 4. Influencia dei citoplasma en Ia respuesta ai cultivo de anteras.

Valor medio (tipo de cruce)'
Promedio Prob> Chisq2

Variable ~i + di ~i + dj ~j + di general Ho: u, = ü,

Inducción de callos 2.88b 23.72 a 34.03 a 21.84 0.0001

No. total plantas/cano 17.94 12.34 20.38 16.96 0.3289

No. total plantas/antera 0.48b 4.59 a 10.46 a 6.44 0.0056

Plantas verdes/No. total 45.56 49.32 51.93 50.10 0.8245
de plantas

Plantas verdes/callo 13.25 6.93 12.33 10.50 0.3730

Plantas verdes/antera 0.23b 2.95 a 7.61 a 4.53 0.0211

, Valores con Ia misma letra no son significativamente diferentes.

2 Nivel de significancia de acuerdo con Ia prueba de Kruskal-Wallis's.

~i = La madre es indica; dj = el padre es japonica.



CUADRO 5. Diferencia en Ia respuesta ai cultivo de anteras de cinco poblaciones desarrolladas mediante selección
recurrente.

Poblaciones (promedio)

Variable 1 2 3 4 5
Prob > X2 1

Ho: Ili = Ilj

N6m Medium

Inducción de callos 1.55 0.24 0.72 15.87 4.83 0.0001

No. total plantas/callo 35.57 20.00 36.98 39.39 40.36 0.7418

No. total plantas/antera 1.59 0.46 2.68 7.38 3.32 0.0001

Plantas verdfes/No. total plantas 51.85 91.67 45.00 68.64 64.82 0.3133

Plantas verdes/callo 17.67 17.50 19.00 28.28 33.42 0.2664

~
Plantas verdes/antera 1.29 0.39 1.21 5.31 2.52 0.0005

Nl Medium

Inducción de callos 9.27 14.35 15.29 38.28 9.47 0.0001

No. total plantas/callo 8.94 16.29 11.62 32.76 20.12 0.0001

No. total plantas/antera 1.12 3.57 3.55 15.36 2.51 0.0001

Plantas verdes/No. total plantas 23.01 37.00 56.22 66.66 72.90 0.0002

Plantas verdes/callo 1.87 13.24 7.36 25.76 16.40 0.0001

Plantas verdes/antera 0.36 1.38 2.21 12.16 1.88 0.0001

1 Nivel de significancia de acuerdo con Ia prueba de Kruskal-Wallis.



CUADRO 6. Genotipos que muestran cosegregación de buena respuesta ai cultivo de
anteras (Tadoroki wase) y tipo de grano indica (lR43).

Plantas verdes/ Largo de grano
Callos/anteras (%) callos (%) (mm)

Genotipo Promedio (Rango) Promedio (Rango) Promedio (Rango)

IR 43 0.0(0.0) 0.0(0.0) 8.5 (8.0-9.0)
Todoroki Wase 42.2( 16.7-96. 7} 28.8(7.0-60.0) 6.7(6.2-7.1}

Todoroki/IR 43
F2 12.7(0-69.4} 11.7(0-82.5} 7.4(6.0-8.3)
BC IR 43 5.2(0.-50.0) 7.2(0-50.0) 8.1 (7.1-8.8)
BC Todoroki 24.9(0.71.7) 17.6(0-90.0) 7.0(6.5-7.9)

Todoroki/IR 43
F2 Planta No.
3-13 69.4 9.7 8.2
3-20 10.5 61.1 7.8
3-24 13.6 14.0 8.3
3-26 50.0 0.0 7.8
4-6 2.8 65.0 7.7
4-8 2.8 40.0 7.6
4-12 10.2 0.0 7.7
4-17 34.7 12.5 7.9
4-25 11.3 4.0 7.8

BC IR 43 Planta No.
3-13 12.5 0.0 8.7
3-17 8.6 38.0 8.2
3-21 44.4 1.8 7.7
3-26 6.1 90.0 8.7
4-13 1.8 12.5 7.8
4-19 1.3 55.6 8.3

BC Todoroki Planta No.
3-23 25.4 18.0 7.9



SELEÇÃO RECORRENTE RECÍPROCA PARA PRODUÇÃO DE ARROZ HÍBRIDO

Péricles C.F. Neves1

Paulo Hideo N. Rangel1

Veridiano A. cutrim1

1. INTRODUÇÃO

Variedades híbridas de arroz têm sido cultivadas desde 1976 na República
Popular da China. A área inicial de 140 mil ha passou a 17,6 milhões de ha
cultivados com híbridos em 1992, o que representa 53,9% da área total. Enquanto
que a área plantada com arroz reduziu de 35 para 32,6 milhões de ha neste
período, a produção total passou de 121,5 para 185,4 milhões de toneladas,
sendo 117,5, que representa 63,3%, provenientes das variedades híbridas (XIZHI
& MAO, s.d.). ° sucesso chinês na adoção desta nova tecnologia tem levado
alguns países a investir no desenvolvimento de híbridos de arroz.° Brasil, através da EMBRAPA/CNPAF, desenvolve tecnologias para produção de
sementes e melhoramento de híbridos de arroz desde 1983, num trabalho iniciado
em colaboração com o lRAT/ClRAD (França).

2. VANTAGENS DAS VARIEDADES HÍBRIDAS DE ARROZ

A principal vantagem das variedades híbridas está na produtividade
diferencial, a heterose. Em média os híbridos produzem 2 ton/ha acima das
variedades convencionais (XIZHI & MAO, 1994) . Esta vantagem deve-se
principalmente à superioridade em características agronômicas, morfológicas e
fisiológicas. Nas características agronômicas e morfológicas os híbridos
possuem sistema radicular mais vigoroso, melhor habilidade de perfilhamento,
panículas maiores, maior número de espiguetas e maior peso dos grãos comparados
às variedades linhagens. Nas características fisiológicas os híbridos
apresentam maior atividade radicular, maior transporte e translocação de
nutrientes, menor intensidade respiratória, que pode aumentar a eficiência no
uso de energia e reduzir o consumo de produtos fotossintéticos. ° arroz híbrido
possui também maior área e intensidade fotossintéticas. Alguns estudos mostram
que o arroz híbrido é superior às variedades convencionais na taxa de
fotossíntese líquida e na intensidade de aumento do peso de matéria seca. Em
funçao destas características, os híbridos podem ter uma maior adaptabilidade e
maior resistência aos estresses ambientais (XIZHI & MAO, s.d.).

3. OBTENÇÃO DE VARIEDADES HÍBRIDAS DE ~~Z

A variedade híbrida de arroz resulta do cruzamento entre duas linhagens
progenitoras: uma linhagem portadora do citoplasma WA, que confere esterilidade
masculina (linhagem A) e uma outra, que possui genes de restauração da

lMelhoristas de arroz, EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 74001-970, Goiânia, GO,
Brasil.



fertilidade (linhagem R). É necessar~a ainda uma terceira linhagem, a linhagem
B, para reproduzir as sementes da linhagem A correspondente.

A obtenção destas linhagens A, B e R em um programa de melhoramento de
híbridos é feita a partir de linhas puras obtidas através do método
genealógico.

O processo é iniciado com a identificação de linhagens restauradoras e
mantenedoras, ou seja, aquelas que possuem ou não, respectivamente, genes de
restauração da fertilidade. Na EMBRAPA/CNPAF transfere-se para as mantenedoras
o estigma longo oriundo da espécie selvagem Oryza longistaminata, para elevar a
taxa de cruzamento no campo e aumentar a produção de sementes híbridas,
resultando na linhagem B. Em seguida é transferido o citoplasma WA, por
retrocruzamento, obtendo-se a linhagem A. As linhagens restauradoras são as
linhagens R. Após o desenvolvimento dos progenitores, todas as combinações
híbridas são avaliadas em ensaios com testemunha.

De 432 linhagens testadas na EMBRAPA/CNPAF, 42 (9,7%) foram consideradas
mantenedoras e 88 (20,3%) restauradoras.

O desenvolvimento de linhagens parentais de híbridos a partir de linhas
puras melhoradas para um comportamento "per se", depende, então, da
eventualidade de encontrar-se linhagens mantenedoras e restauradoras dentre os
materiais avaliados e da probabilidade de que estas linhagens venham a
apresentar razoãvel capacidade de combinação entre elas. Adicionalmente, já se
conhece que os híbridos chineses têm atingido já uma certa estabilização da
produtividade (XIZHI & MAO, 1994). Assim, tem-se procurado novas alterantivas
para direcionar as chances de desenvolver melhores híbridos.

4. OBTENÇÃO DE HÍBRIDOS ATRAVÉS DE SELEÇÃO RECORRENTE

A seleção recorrente tem sido amplamente empregada na EMBRAPA/CNPAF,
possibilitada pela descoberta, por SINGH e IKEHASHI (1981), do gene recessivo
ms, que confere esterilidade masculina e facilita o intercruzamento natural em
uma população de arroz. Este método de melhoramento estimula a recombinação
entre loci e, através de seleção de alelos favoráveis a cada ciclo, aumenta sua
freqência na população, facilitando a obtenção de genótipos superiores.

Dentro do programa de melhoramento de híbridos, emprega-se um esquema de
seleção recorrente recíproca em famílias de meios-irmãos, com o objetivo de
aumentar a capacidade de combinação para produtividade em duas populações, A/B
e R (NEVES et al., 1990). Acredita-se que destas populações possam ser
extraidas linhagens B e R que resultem em híbridos com elevada heterose.

De cada uma das duas populaçoes serão selecionadas progênies de plantas
macho estéreis baseado na taxa de alogamia, observada no percentual de
pegamento de sementes (Fig. 1). As melhores plantas férteis das melhores
progênies serão colhidas. Uma porção das sementes será reservada e a outra
plantada em campo de cruzamentos juntamente com a população recíproca. As
plants SI férteis serão eliminadas e as famílias de meios-irmãos serão testadas
para produtividade em dois locais.

As 20-30 melhores famílias serão intercruzadas para iniciar uma nova etapa
de seleção.

Serão necessárias quatro gerações, em dois anos, para completar um ciclo de
seleção recorrente. Os testes de capacidade de combinação serão realizados na
estação normal de cultivo.

As linhagens parentais dos híbridos serão
genealógico, baseado no valor "per se", e
esterilizadas com o citoplasma WA.

criadas a cada ciclo pelo método
as linhagens mantenedoras serão



5. SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMANO CNPAF

Duas populaçoes foram criadas para o desenvolvimento do esquema proposto:
uma mantenedora, CNA 2M, e uma restauradora, CNA 3R, a primeira contituída por
25 e a segunda por 28 genótipõs do grupo indica (Tabelas 1 e 2). De cada uma
foram avaliadas 300 famílias de meios-irmãos e selecionadasduas plantas das 150
melhores famílias. Estas progênies serão levadas ao campo de cruzamento para a
obtenção dos cruzamentos recíprocos.
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Figura 1 - Seleção recíproca em famílias de meio-irmãos para produtividade, restauração e alogamia, utilizando o
gene recessivo de macho-esterilidade.



Tabela 1 - Constituição da população mantenedora CNA 2M.

LINHAGEM ORIGEM PROPORÇÃO
GENOTÍPICA

IR 36 (msms) IR1561-228-1-2/IR1737//CR9413
BR 90-2* IR262/RAMADJA
CNA 7* T141/IR665-1-175-3
CNA 3815* CICA4/BG90-2//SML5617
CNA 3848* 3451//IR36//CICA7
CNA 3887* 4440//BG90-2/TETEP
COLOMBIA 1* NAPAL/TAKAO IKU 18
ELONI* IR454/SML KAPURI//SML66#10
NANICÃO* GERMOPLASMA BRASILEIRO
UPR 103-80-1-2*IR244/CAUVERY
CNA 5598 5749/2940/3210
CNA 5932 6062//IT262/COSTA RICA
CNA 4081 IR24/CAUVERY
CNA 5247 BG374-1//CAMPONI/K8
CNA 1613(IR841)
CNA 1002(DAWN)
CNA 4279
OR 62-252-2
IET 4094
IR 74753B
IR 74754B
CNA 5551
CNA 5758
IAC 120
#24Z

5738//3224/COSTA RICA
17330//7152/5006

12,500
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137
3,137

IR10110-23-1

V41B///IRAT10/0.Longistaminata//IR36

* Citoplasmas presentes na população.



Tabela 2 - Constituição da população restauradora CNA 3R.

LINHAGEM PROPORÇÃO
GENOTÍPICA

ORIGEM

IR 36 (msms) IR1561-228-1-2/IR1737//CR9413
BR 90-2* IR262/RAMADJA
CNA 7* T141/IR665-1-175-3
CNA 3815* CICA4/BG90-2//SML5617
CNA 3848* 3451//IR36//CICA7
CNA 3887* 4440//BG90-2/TETEP
COLOMBIA 1* NAPAL/TAKAO IKU 18
ELONI* IR454/SML KAPURI//SML66#10
NANICÃO* GERMOPLASMA BRASILEIRO
UPR 103-80-1-2*IR244/CAUVERY
CNA 5524 IR5853/IR7963//IR9828
CNA 4943 2476//IRll-452/CAMPONI
CNA 5148 2473//CEYSWONE/IAC25
CNA 5041 ELONI/5863ÇICA8
CNA 5709 5838//IR262/TAPURIPA
CNA 5213
CNA 3454
CNA 3472
CNA 5682
CNA 5679
CNA 3461
CNA 4279
CNA 4900
CNA 4995
CNA 4934
BR IRGA 408
CNA 5557
CNA 3411(CICA8)

IR665//TETEP/IR22

5685//3250/IRAT9
5854//3224/COSTA RICA

5754//2940/3210

12,500
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
4,165
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778
2,778

* Citoplasmas presentes na população.



CICLO DE RECOMBINACI6N Y VARIABILIDAD GENÉTICA
EN POBLACIONES Y ACERVOS DE GENES SEGREGANDO PARA UN GEN

RECESIVO DE ANOROESTERILlOAO'

Yollrna Osplna", Jaime Borrer02, Elcio P. Guimarães" y Marc Chatel"

1. Introduccl6n

La selección recurrente es un método que permite aumentar Ia frecuencia de los genes
favorables a Ia expresión de características poligénicas a seleccionar en Ia población.
EI método consta de tres etapas: evaluación, selección y recombinación. Las plantas
seleccionadas con base en alguna característica de interés ai fitomejorador, son
intercruzadas para obtener una población, esta será evaluada, los materiales mas
sobresalientes se seleccionaran y se intercruzaran para iniciar un nuevo ciclo de
selección. ASí, el mejoramiento genético de una población por media de Ia selección
recurrente es un proceso de selección crcnca,

EI método de selección recurrente puede ser utilizado tanto en Ias plantas
alógamas como en Ias autógamas. Es especialmente aplicable aios caracteres
cuantitativos, indiferentemente dei tipo de acción génica. EI propósito principal es
incrementar gradualmente, a través de ciclos de selección y de recombinación, Ia
frecuencia de genes y combinaciones genéticas deseables, manteniendo sin deterioro
aparente Ia variabilidad genética de Ia población.

De acuerdo con muchos investigadores, no existe razón genética para excluir el
uso dei método en especies de autofecundación. La raz6n principal ha sido Ia dificultad
de realizar suficientes cruzamientos para promover Ia recombinación en cada ciclo,
especialmente donde el número de semillas obtenida por cruzamiento es muy bajo.

En plantas autógamas Ia utilización de Ia androesterilidad tiene Ia ventaja de evitar
Ia realización de polinización manual para efectuar Ia recombinación de los materiales,
de esta manera se puede trabajar con mayores numeros de combinaciones entre los
materiales seleccionados. La recombinación genética es necesaria para desarrollar
nuevos genotfpos que sean superiores a sus progenitores. AI determinar Ia extensión

, Trabajo presentado en el I Taller Internacional de Selección Recurrente de Arroz,
Goiânia, Goiás, Brasil, Marzo 13-17, 1995.

2 Ing. Agrónomo, asistente de Investigación, Programa Arroz CIAT.

3 PhD Mejoramiento de Plantas, Programa de Arroz CIAT y acuerdo de cooperación
CIRAD-CAjCIAT, respectivamente.



necesaria de Ia metodologia y seleccionar efectivamente Ias plantas o líneas y e/ número
de generaciones de intercruce entre ellas, se debe escoger Ia estrategia adecuada, para
desarrollar Ia población nueva en el siguiente ciclo de selección.

En Ia selección recurrente los grupos de unión se reajustan continuamente y no
se necesitan grandes poblaciones segregantes porque Ias posibilidades de
recombinación de Ias caracteres aumenta con los intercruzamientos que ocurren
después de cada ciclo de recombinación. La recombinación de genes es Ia fuerza que
amplia Ia variabilidad genética y sin ella no hay progreso genético en los ciclos de
selección sucesivos.

Los procedimientos de cruzamientos convencionales, han sido efectivos para
producir cultivares mejorados en cultivos autógamos; pero Ias genes de Ias
características deseadas son fijados rápidamente en el estado homocigoto en Ia mayorra
de estos métodos. La selección clásica se puede considerar como un tipo de selección
recurrente, pues Ias mejores lmeasfijas provenientes de diferentes cruces, Ias cuales son
cruzadas entre ellas y otros progenitores para otro ciclo de selección en un programa
de mejoramiento. Ellimitante de este método es el tiempo para Ia producción de líneas
fijas y también Ias pocas recombinaciones entre estas líneas que se puede manejar con
cruces tradicionales.

La importancia de desarrollar poblaciones mejoradas a través de Ia selección
recurrente, es que permite incrementar Ia frecuencia de genes favorables y promover
nuevas combinaciones genéticas por media de ciclos de selección, ai mismo tiempo es
posible obtener el máximo potencial de variabilidad para Ias características presentes en
Ias plantas seleccionadas.

Esta publicación tiene como objetivo grupar informaciones relacionadas ai numero
de recombinaciones necesarias para liberar Ia variabilidad genética presente en Ias
progenitores que originaron Ia población ó el acervo genético. Para eso hay que
considerar el tiempo que requiere cada ciclo de recombinación y el recurso disponible
en cada programa de mejoramiento.

2. Estudios Teóricos sobre Efecto dei Numero de Ciclos de Recomblnación

La utilidad de Ia selección y el intercruce para incrementar el desempeno promedio y
para mantener una variabilidad genética suficiente en Ias generaciones segregantes de
cultivos autógamos, ha sido establecido en forma teórica por autores como Palmer
(1953), Hanson (1959), Murty (1971), GiII et aI. (1973), Dirks (1975), Joshi y Dhawan
(1976), Verma et ai. (1979) Y Bains et aI. (1987).

Hanson (1959) evaluó Ia relación teórica entre el número de generaciones de
intercruce y Ia rotura de los bloques de ligamiento, el nivel en el cual son disueltos esos
bloques y el nivel en el cual se presenta Ia recombinación.



Para un programa de mejoramiento, el proceso convencional de una especie
autopolinizada, involucra un cruzamiento continuo y de Ifneas puras. Si se puede
mantener Ia diversidad genética en el material, se logrará una disolución efectiva de los
bloques de ligamento y Ia recombinación de los tipos genéticos por un período extenso.
Esta relación, indicó que tres o cuatro generaciones de intercruce, son deseables antes
de iniciar Ia autopolinización de una población. Esta conclusión de Hanson (1959) estuvo
basada en los resultados dei desarrollo teórico dei grado de disolución de los bloques
de ligamento iniciales, un desarrollo que asume que los tarnaõos de Ia población eran
de una magnitud suficiente para que no se lograra presentar Ia deriva genética.

Como el intercruce es demasiado costoso en Ias especies autopolinizadas, los
tarnaãos de Ia población deberán ser pequenos. Si Ias poblaciones resultan demasiado
pequenas los efectos aleatorios de Ia deriva genética negaran cualquier ventaja dei
intercruce. Hanson (1959) también concluye que Ia información sobre el grado ai cual
pueden ser rotos los bloques de ligamentos, si un grupo de genes es mantenido en un
estado heterocigoto por un número determinado de generaciones y posteriormente se
sacan líneas puras, podría ser de mucha utilidad para el progreso de los procesos de
mejoramiento.

Baker (1968) se basó principalmente en determinar el tamaõo mínimo de Ias
poblaciones necesarias en el intercruzamiento de especies autopolinizadas. Su objetivo
fue asegurar que en el intercruce de especies polinizadas Ias ventajas dei intercruce no
sean contrarrestadas por Ia deriva genética. EI intercruce facilita el rompimiento de los
bloques génicos, sin importar que ellos estén en Ia fase de acoplamiento o repulsión.
Con 30 pares de progenitores F2 será normalmente suficiente para lograr los efectos
benéficos dei intercruce, sin que ocurra pérdida dei material genético a través de Ia deriva
genética; a demás concluyó que el intercruzamiento facilita efectivamente el rompimiento
de los ligamentos.

Pederson (1974) utilizó una simulación para demostrar que más de una generación
de intercruce podría ser de un valor dudoso, cuando los loci que controlan un carácter
están diseminados sobre tres o mas cromosomas. De igual forma concluyó Bos (1977)
que en el intercruce de plantas F2 no se podría esperar que incrementara el número de
plantas con un genotipo deseado.

Son muchos los estudios empíricos, algunos descritos anteriormente, que se han
lIevado a cabo para determinar Ia relación dei número de generaciones de intercruce con
el desempeno de los individuos que se han derivado de una población y Ia variación
genética. Estas investigaciones teóricas han sido complementadas y corroboradas con
ensayos realizados a nível de campo para determinadas variables como enfermedades,
precocidad, calidad de grano, rendimiento etc, en diferentes cultivos. A continuación
serán mencionados algunos resultados experimentales dei efecto dei numero de ciclos
de recombinación en Ia expresión de características agronomicas de interés ai
fitomejorador.



3. Resultados Experlmentales con Varlos Cultivos

Los métodos de selección recurrente han sido utilizados tanto en Ias plantas alógamas
como en Ias autógamas. Sprague et aI. (1951), trabajando con rnatz (Zea mays L.)
observaron que Ia selección recurrente con líneas puras contrastó por su relativa
eficiencia en el incremento dei porcentaje de aceite dei grana de maíz. Los autores
sugirieron que mínimo una generación de cruzamiento ai azar, después de un
intercruzamiento, podría incrementar Ia eficiencia de Ia selección recurrente y colaborar
en Ia conservación de Ia variabilidad genética.

Altman y Bush (1984) en un estudio realizado en trigo (Triticum aestivum L.)
concluyeron que el apareo aleatorio dentro de una población de cruce simple, no
incrementaba consistentemente Ia varianza genética para rendimiento de grana, ni
incrementaba Ia frecuencia de líneas de alto rendimiento. Estas Ifneas avanzadas por
ciclos de intercruzamientos tuvieron un comportamiento similar para rendimiento a Ias
líneas derivadas por cruzamiento simpie en todas Ias poblaciones. Las comparaciones
individuales realizadas entre Ias uneas, no indicaron progreso entre Ias múltiples
tratamientos y Ia frecuencia de Ias componentes de rendimiento, no presentaron cambias
sobre los niveles de intercruzamiento.

Observaciones realizadas por Merdith y Bridge (1971) en algodón (Gossypium
hirsutum L.) encontraron una reducción en Ias varianzas genéticas para el rendimiento
en hilazas y el índice de semillas con el incremento de intercruces.

Bajaj et aI. (1990) reportaron un incremento lineal de los promedios con Ias
generaciones de intercruzamiento realizadas en cebada en diferentes ambientes, y
demostraron que Ia selección y el intercruzamiento son efectivos ai menos en algún
grado en aumentar el promedio poblacional.

Resultados obtenidos por Guimaraes y Fehr (1987) en un estudio de estrategias
de selección recurrente para rendimiento en soya (G/ycine max (L) Merr.) permitieron
concluir que Ia varianza genética para el rendimiento de grano y Ia frecuencia de Ifneas
de alto rendimiento, no fueron mejoradas con el incremento en el número de
generaciones de recombinación. Los resultados indicaron que una estrategia apropiada
en Ia selección recurrente para Iavariable rendimiento de granos, estaria incluyendo dos
ciclos de recombinación de Ia población base, para Ia identificación de líneas superiores.

3. Resultados Experimentales con Arroz

Las características de importancia en el arroz, tales como rendimiento, adaptación y
tolerancia a los diferentes estreses bióticos y abióticos, dependen en su mayoría de
sistemas poligénicos. EI método de selección recurrente parece estar muy adaptado
para poder concentrar características de importancia agronomica. La sección de



Mejoramiento de Arroz para Ias Sabanas de Suelos Acidos, dei CIAT, ha venido
incrementando el uso de Ia metodologfa en diferentes trabajos. A continuación se
presentan resultados de estudios que enfatizaron el efectos dei numero de ciclos de
recombinación en acervos de genes y poblaciones segregando por un gen de
androesterilidad.

Marfn (1994) realizó un estudio para determinar el efecto de O, 1, 2, Y 3 ciclos de
recombinación en Ia variabilidad genética de poblaciones de arroz para este fin se utilizó
una población básica sin recombinación. EI germoplasma utilizado fue el CNA-IRAT
2/0/0F, introducida de (CNPAF/EMBRAPA).

Para este estudio cada ciclo de recombinación fue originado de semillas
cosechadas ai azar, en plantas andoresteriles, en el ciclo anterior. Para representar el
ciclo O61a población base CNA-IRAT2/0/0F se cosechó una muestra de plantas fértiles.
Después de un ciclo de recombinaci6n, cosecha de semillas en plantas androestériles
de Ia CNA-IRAT2/0/0F, se obtuvo el ciclo 1 ó Ia CNA-IRAT2/0/1. EI proceso se repitió
por dos ciclos más de recombinación. Las Ifneas representantes de cada ciclo fueron
ensayadas en 1993 en un diseõo de bloques completos ai azar con un arreglo de
parcelas divididas con cuatro repeticiones.

Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas entre ciclos para
Ias variables floraci6n, altura de planta, número de panículas por metro cuadrado,
número de granos lIenos, número de granos vacíos por panfcula, peso de mil granos
y rendimiento de grano. Esto indicó, que los materiales tanto de Ia poblaci6n básica
como Ia de los tres ciclos de recombinación son similares en estas características, o sea,
no hubo cambios en Ia variabilidad genética a medida que se incrementaron los ciclos
de recombinación.

Cabezas (1995) en un estudio similar ai de Marfn (1994) y con Ias mismas
poblaciones comparó Ia variabilidadgenética entre Ias líneas de arroz desarrolladas en
cada ciclo de recombinación. EIdiseõo experimental y Iasvariables evaluadas fueron los
mencionados por Marin (1994). Los resultados demostraron que existen diferencias
estadfsticamente significativas entre Ias Irneasdentro de cada ciclo. Sin embargo, no hay
diferencias entre los ciclos de recombinación, resultado similar ai observado por Marin
(1994).

De esos dos estudios, realizados bajo condiciones similares y con el mismo grupo
de materiales, se lIega a Ia conclusi6n que el poblaciones de arroz similares a utilizada
por Marin (1994) y Cabezas (1995), no es necesario adelantar más que un ciclo de
recombinaci6n antes de empezar Ia etapa de selecci6n. Parecer ser que el los
intercruzamientos para formar Ia población básica se han roto todos los bloques de
ligamento y que se ha obtenido el máximo potencial de variabilidad. Por este motivo no
hay incremento en Ia variabilidad con los 1, 2, ó 3 ciclos extras de recombinación.



Esos resultados coinciden con los mencionados por Guimaraes y Fehr (1987),
Altman y 8usch (1984), 80S (1977) Y Pederson (1974), que indicaron que Ia
recombinación no necesariamente incrementa Ia varianza genética o el promedio de Ia
población.
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AMPLlACIÓN DE LA BASE GENÉTICA POR LA INTRODUCCIÓN DE VARIABlLlOAD
EN POBLACIONES Y ACERVOS DE GENES SEGREGANDO PARA UN GEN

RECESIVO OE ANDROESTÉRIUOI'.O 1

Jaime Borrero", Yolima Ospina", Elcio P. Guimarães? y Marc Chátef

1. Introducción

La uniformidad para caracteres agronómicos y de calidad se ha logrado a expensas de
una reducción en Ia variabilidad genética, 10 cual conlleva a 10 que se conoce como
vulnerabilidad ai ataque de patógenos, insectos y otras adversidades (Vega, 1988). EI
modelo general de muchos cultivos parece ser Ia explotación comercial de una base
genética reducida y Ia presencia de pequenos grupos de ancestros en los procesos de
mejoramiento. Ejemplos en soya (Delannay et af., 1983), avena (Souza y Sorrells, 1989),
arroz (Dilday, 1990), y otros cultivos son reportados en Ia literatura.

Las variedades de arroz liberadas er! América Latina durante el período 1971-1989, según
Cuevas-Pérez et ai., (1992), tienen en su gcnealogía 14 cultivares distintos, provenientes
de siete países, y reciben de ellos 69% de S;J dotación genética. Para el arroz de secano
en Brasil, Ia base genética esta formada por 6 ancestros, sin embargo, 105 materiales
generados en los anos 80 han incorporado germoplasma de Africa, Asia y Estados Unidos
(Guimarães, 1993). Estos resultado observados en arroz c'c, rieqo y seca no indican que
los mejoradores dei cultivo están apegados a un grupo c ) características de interés
agronómico, originario de Ia combinación de pocas variedac.os, ai cual siempre vuelven
en sus programas de crUCHS.

La identificación de un grupo de rnateriales comunes, que contor.nan Ia base genética de
Ias materiales de América Latina, permite pensar en Ia creación de poblaciones distintas
a esa base. CNPAF/EMBRAPA, CIRAD-CA y CIAT están utilizando el método de
selección recurrente para formar poblaciones a través de Ia introducción de diversas
fuentes de germoplasma para el aumento de Ia variabilidad genética. Chatel ei aI., (1994)
mencionan que algunos de estas acervos genéticos y poblaciones han sido el punto de
partida para Ia utilización de Ia selección recurrente en diferentes países de América
Latina (Brasil, Argentina y Colombia) y Africa (Cote d'lvoire, Mali y Madagascar).

1 Trabajo presentado en el I Taller Internacional de Selección Recurrente de Arroz, Goiânia,
Goiás, Brasil, Marzo 13-17,1995.

2 Ing. Agronómo, Asistente de Investigación, Programa de Arroz, CIAT, Calí, Colombia.

3 Ph. O Mejoramiento de Plantas, Programa de Arroz, CIAT Y Acuerdo de Cooperación
CIRAD-CA/CIAT, respectivamente.



EI mejoramiento poblacional por medio de Ia selección recurrente es un proceso dinárnico
que combina etapas de evaluación, selección y recornbinación de los mejores individuos.
EI éxito en Ia fase de selección depende, fundamentalmente, de Ia variabilidad genética
presente en Ia población por mejorar. Por otra parte, el número de genotipos en
caracteres poligénicos es tan grande que es imposible trabajar con poblaciones que los
contengan a todos. Ante esta situación el mejorador esta obligado a trabajar con una
muestra de Ia población teórica, cuyo tarnaüo depende más que nada de Ias facilidades
materiales y humanas disponibles. Bajo Ia acción de Ia selección artificial y ante el hecho
real de que sólo un número limitado de individuos de Ia población se somete a pruebas
para efectuar Ia selección, Ia variabilidad genética irá reduciéndose después de cada ciclo
de selección (Márquez, 1969).

Las poblaciones de polinización abierta responden, durante muchas generaciones, a Ia
selección que se hace respecto a Ias caracteres cuantitativos (Stebbins, 1970), y
mantienen simultáneamente Ia variabilidad genética relacionada con esos caracteres. EI
principal obstáculo en arroz ha sido Ia dificultad de hacer suficientes cruzamientos para
promover Ia recorroinación en cada ciclo, el gen de Ia esterilidad masculina, favorece este
intercruzamiento en el ca jpo, y más tarde, si se maneja esa población con Ia selección
recurrente, promueve Ia rocornbinación genética (Morais, 1992).

EI gene de androesterilidad mas conocido en arroz fue descubierto por Singh y Ikehashi
(1981) en un mutante de Ia variedad de rieçc !R36. Ese mutante presenta un gen nuclear
recesivo, nombrado "ms", el cual, cuando esa errorma homocigota (msms), produce Ia
androesterilidad de Ias granos de polen.

2. Introducción de Variabilidad Genética en Poblaciones de Arroz

La introducción de variabilidad en un programa de mejoramiento puede ser hecha a través
de Ia incorporación de líneas, poblaciones y acervos genéticos con base distinta a aquella
manejada por el programa. Esta publicación se concentrará en como introducir
variabilidad en estos dos últimos casos, con Ia presencia dei gen de androesterilidad.

La base para iniciar este trabajo (introducción de variabilidad) puede ser en el
germoplasma introducido y que no haya iniciado su ciclo de mejoramiento, en poblaciones
que se encuentren en un proceso de mejoramiento avanzado ó creando nuevas
poblaciones y acervos de genes a partir de poblaciones adaptadas.

EI primer paso para Ia introducción de Ia variabilidad genética en Ias poblaciones es
escoger los progenitores, los cuales deben tener una buena adaptación y origen genético
diferente. Obviamente Ia selección de esos genotipos es hecha en función de los



objetivos dei programa de mejoramiento.

EI segundo paso consiste en Ia introducción de estos progenitores en Ias poblaciones.
Cualquiera que sean 105 métodos utilizados por el mejorador estos deben culminar en el
cruzamiento entre Ias plantas androesterilies (msms) de Ia población y el polen (Ms) de
Ias líneas seleccionadas para ampliar Ia variabilidad. Los cruces pueden ser dirigidos o
realizarse ai azar. EI aporte de cada progenitor se puede controlar en el primer caso y
estimar en el segundo.

Se debe tener cuidado en escoger el'background' (adaptado a Ias condiciones locales)
y Ias líneas a introducir (en función de los objetivos dei programa), una vez que,
constituida Ia nueva población, no hay mas posibilidad de que aparezcan genes distintos
a aquellos presentes en Ia población base y en los progenitores utilizados. Esto es
esencial para que el proceso de selección recurrente sea eficiente y logre 105 objetivos
planeados.

La ampliación de Ia variabilidad genética puede hacerse con plantas de una misrna
especie o entre sub-especies . Cuando se realizan cruzamientos para ampliar Ia base
genética entre sub-especiis (IndicalJapónica o viceversa), pueden presentarse problemas
de esterilídad en Ias pornciones segregantes, que no es debida propiamente ai gen
recesivo de andrcesterilide.d sino a una incompatibilidad entre Ias dos sub-especies.

Se debe recordar que el proceso de formación de una nueva población tiene una etapa
de recombinación de los progenitores introduddos, antes de iniciar Ia selección.
Independiente de que 105 cruzamientos sean dirigid 's o no, estos pueden tener una etapa
de evaluación, antes de Ia siembra para Ia recorní .inación.

Hanson (1959) Y Fujimaki (1978) reportan que se doben realizar por 10 menos 3 ó 4 ciclos
de recombinación (cosecha de los granos en Ias plantas androestériles) antes de entrar
en Ia fase de selección recurrente. Sin embargo, hay trabajos que muestran que no es
necesario realizar más de uno (Marín, 1994). Por 10 tanto, cabe ai fitomejorador, basado
en su experiencia, tomar Ia decisión ai respecto.

2.1. Técnicas de Cruzamiento Para Formar Nuevas Poblaciones

Para realizar estos cruzamientos se pueden usar varias técnicas: a) método convencional,
b) método modificado y c) bloques de cruzamiento. Esas técnicas serán resumidas a Ia
continuación.

a. Método convencional. Este requiere traer dei campo los progenitores, sàcándolos
totalmente de raiz y ubicándolos en el invernadero en materos para emascular Ia planta
madre. Este método exige mucho espacio y tantos materos como cruces sean necesarios.



b. Método modificado. En este método no se traen Ias plantas madres completas dei
campo, sino Ias panlculas en sus respectivas macollas, 10 cual simplifica Ia operación
considerablemente y permite realizar un numero mucho mayor de cruzamientos que en
el método tradicional. Este método fue descrito por Sarkarunq (1989).

c. Método de bloques de cruzamiento. Esa metodología fue desarrollada para Ia
producción de semillas de arroz híbrido. Es necesario tener plantas androestériles en Ia
población y se requiere aislar en un bloque Ia línea y Ia población base que se quiere
cruzar. EI aislamiento puede ser hecho con barreras de maíz o variedades de arroz de
ciclo largo y elevada altura de planta. Dentro de cada bloque hay Ia alternativa de
eliminar o no Ias plantas fértiles de Ia población madre, dependiendo de Ia contribución
que se desee dei progenitor (Taillebois, comunicación personal).

3. Metodología para Desarrollar Poblaciones con Nueva Varlabllldad

Con el objetivo de ayudar a una mayor cornprensión, después de Ia descripción de Ia
metodología, serán utilizados ejemplos ilustrativos de como sstán siendo empleadas estas
metodologías en el programa de arroz dei CIAT.

3.1. Cruces dirigidos C01 mezcla de Ias semillas híbridas

a. Metodología. Una vez escogidas Ias Iíneas a introducir para Ia formación de Ia nueva
población, Ias plantas (MsMs) serán cruzadas individualmente (manualmente) con varias
plantas androestériles (msms) de Ia pobíaciór. base. La semilla híbrida resultante (Msms)
puede ser mezelada en proporciones iquales o dite 'entes, según el aporte que se desee
de cada progenitor en Ia nueva población, para desrués iniciar el ciclo de recombinación.

La siembra de Ias semillas F1 darán plantas fértiles (Msms) que se autofecundaran para
producir semilla F2 androestéril (25% msms) y fértiles (25% MsMs y 50% Msms). En esta
generación se pueden cosechar toda Ias plantas o hacer selección previa eliminando los
genotipos indeseables.

La recombinación total de Ias líneas originales se obtiene con Ia siembra de Ia semilla de
Ias plantas F2. Las plantas estarán segregando para los tres genotipos mencionados. En
esta generación serán cosechadas Ias semillas producidas por Ias plantas androestériles
(msms) que fueron fecundadas ai azar por el polen de Ias plantas fértiles (75% Ms y 25%
ms).

EI citoplasma de Ia nueva población proviene de Ia población original o de Ia variedad
fuente de androesterilidad. La mezela de esas semillas constituirá Ia nueva población
original, recombinada. Esta tercera etapa puede repetirse varias veces hasta que el
fitomejorador considere que Ia población esta lista para empezar el proceso de selección,
o sea que ya haya ocurrido suficiente oportunidad para Ia recombinación entre los genes



de Ias fuentes de variabilidad.

La variabilidad presente en esta nueva población viene 50% dei germoplasma con el gene
de androesterilidad y 50% de Ias llneas introducidas. En este caso solo se tiene el
citoplasma de Ia población madre (original), si se quiere mezclar el citoplasma se necesita
hacer retrocruzamiento a partir de Ias F1, permitiendo Ia diversificación dei citoplasma.
Haciendo esto que el aporte genético de Ia fuente de androesterilidad a Ia variabilidad de
Ia población disminuye a 25%. De esta forma se necesitan 4 siernbras para obtener Ia
población base.

Con este proceso Ia introducción de nueva variabilidad en una población base requiere
tres períodos de cultivo. Este es un método fácil de introducir en forma rápida y simple
variabilidad a una población. Sin embargo, tiene como desventaja que no se evalúan 105
cruces F1.

b. Ejemplo # 1 • Selección recurrente para rendimiento en poblaciones de riego. Para
Ia formación de esta población se utilizó Ia línea CT6047-13-5-3-4-M que posee el gen de
androesterilidad de Ia llnea TOx 1011-4-1 (obtenido por rnutación). La introducción de
ese gen se realizó con 5 retrocruces hacia Ia tlnea CT6047 -'í 3-5-3-4-M, combinación que
se denominó WC232's-E/ HLY Y con el cual se realizó este trabajo.

EI primer paso fue Ia elección de 14 cultivares que se cruzaron individualmente en forma
manual y dirigida con plantas androestériles de WC232's-EARL Y. Se obtuvieron
aproximadamente 50 semillas F1 de cada cruce simple.

EI segundo paso fue Ia recombinación de Ia población para 10 cual se realizaron cruces
dobles entre Ias F1. De cada cruce doble se cbtu-ieron 40 semillas, Ias cuales fueron
mezcladas en proporciones iguales para formar Ia población recombinante y generar Ia
población básica.

Una variante de esta metodologia es realizar 105 cruzamientos en forma natural pero
dirigidos y en bloques de cruzamientos. En este caso Ia población androestéril es
sembrada y se intercalan varios surcos de Ia fuente de variabilidad a introducir, estos son
sembrados con diferentes fechas de siembra. Cada combinación es aislada de sus
vecinos por surcos de arroz de ciclo largo y altura de planta elevada (variedad Lageado).
Se deben identificar Ias plantas androestériles y eliminar Ias fértiles de Ia población
androestéril asegurándose que solo Ias plantas fértiles de Ia fuente de variabilidad
polinicen Ias plantas androestériles. Esta practica permite obtener una mayor cantidad
de semilla en Ias plantas androestériles, pero demanda una mayor mano de obra
identificando Ias plantas androestériles y eliminando Ias fértiles de Ia población base.



c. Ejemplo # 2 - Ampliación de Ia base genética de Ias poblaciones IRAT MANA, IRAT
1/420 P Y CNA-IRA T 4/211. Se seleccionaron 10 genotipos para introducir variabilidad,
pero Ia incorporación de los nuevos progenitores en cada población se realizó de acuerdo
a Ias características deseadas en cada una. No todos los progenitores se introdujeron en
todas Ias poblaciones los propósitos y los porcentajes fueron distintos.

EI cruce de Ia población IRAT MANA con Ias 10 lineas fuentes de variabilidad formó Ia
población PCT-6. En Ia población IRAT 1/420P se introdujeron 6 Iíneas para formar Ia
población PCT-7 y en Ia población CNA-IRAT 4/2/1 introdujeron 6 Iíneas para formar Ia
población PCT-8.

Para los cruzamientos se aprovechó Ia androesterilidad de cada población, para efectuar
los cruzamientos en forma natural utilizando los bloques de cruzamiento directamente en
el campo con cada uno de los progenitores escogidos. EI bloque de cruzamiento fue
constituídode 2 surcos de 5.0 m de largo de cada poblacíón androesteril los cuales fueron
rodeados a cada lado por 3 surcos de Ia fuente de variabilidad espaciados el primera a
0.40 m y los dos siguientes a 0.25 m, con tres diferentes fechas de siembra y aislado con
Ia variedad Lageado, sembrada con alta densidad.

3.2. Cruces dirigidos COL .valuaclón de Ia generación F1

a. Metodologia. Cada línea (MsMs) que se desea introducir como fuente de variabilidad
será cruzada individualmente con varias plantas androestériles (msms) de Ia población.
EI resultado será Ia producción de semilla híbrida h~sms).

Esas semillas serán sembradas manteniendo I,1S cruces individualizados. Cada
combinación será evaluada y Ias mejores seleccloi «ías. Las plantas F1 fértiles (Msms)
se autofecundarán produciendo semillas F2 de genoUpo androesteril (25%, msms) y fértil
(50% Msms y 25% MsMs).

La semilla F2 de los cruces seleccionados se mezcla según el interés dei mejorador, en
igual o en Ias proporciones que se desee de cada fuente de variabilidad. En esa
generación serán cosechadas Ias semillas producidas por Ias plantas androestériles, cuya
mezela es Ia nueva población recombinada.

AI igual que en Ia metodologia anterior, Ia variabilidad presente en Ia nueva población
víene 50% dei germoplasma con el gen de androesterilidad y 50% de Ias líneas
introducidas que permanecerán después de Ia evaluación de Ia F1. Este método es
ventajoso por que podemos observar Ias características de los materiales para poder
luego hacer Ias mezelas en Ias proporciones deseadas. Se requieren solo tres períodos
dei cultivo pero mas mano de obra que el método anterior.

Se pueden tener variantes de estas metodologia, una de ellas es evaluando Ia semilla F2



de cada cruzamiento y seleccionando Ias mejores plantas androestériles y también Ias
fértiles por cruce que participaron de Ia primera recombinación.

b. Ejemplo # 1 - Ampliaeión de Ia base genética de Ia poblaeión CNA-IRA T A. Fueron
introducidos en Colombia diferentes germoplasmas para evaluarlos y seleccionar el de
mejor adaptación. La población CNA-IRA T A se mostró mas adaptada a Ias eondiciones
de secano de Ias sabanas de suelos ácidos y con un buen potencial de 'background' para
Ia androesterilidad.

Se realizaron cruzamientos dirigidos hacia plantas androestériles de Ia población eon 8
líneas dei programa de mejoramiento de secano dei CIAT, seleccionadas por su buenas
características agronómicas. Los cruces manuales con cada línea seleccionada fueron
hechos en un mínimo de 4 plantas macho-estériles diferentes seleccionadas de Ia
población CNA-IRAT A.

Cada F1 fue sembrada separadamente para observar sus características y obtener sernilla
F2 bajo condiciones de riego en Ia estación experimental CIAT-Palmira. Con Ia
observación de Ia F1 en forma individual se decidió descartar uno de Ias cruces por
presentar un alto nivel de e,terilidad.

Se realizó una selección plantas en cada F1 y Ias semillas F2 de Ias plantas F1

seleccionadas fueron cosechadas y mezcladas en igual proporción dentro de cada
combinación. La semilla F2 de cada uno de Ias siete cruces fue mezclada en diferentes
proporciones para producir Ia nueva población ide ,tificada como PCT -4\0\0\0.

3.3. Cruees ai azar eon mezcla de semilla

a. Mezcla no dirigida. La semilla de Ias fuentes de variabilidad (MsMs) son fisicamente
mezeladas (en proporciones iguales o no) eon Ias semillas de Ia población que contiene
el gen de androesterilidad. Se siembra Ia mezcla y se cosecha Ias semillas híbridas
(Msms) producidas por Ias plantas androestériles. Estas semillas son el resultado de Ia
fecundación de Ias plantas (msms) por el polen Ms de Ias plantas fértiles de Ias
variedades introducidas y también por el polen Ms y ms de Ia población base donde se
desea introducir Ia nueva variabilidad. Las semillas tendrán los genotipos Msms y msms.

Esta técnica de Ia mezela física de Ia semilla economiza tiempo como también mano de
obra. La contribución de Ias fuentes de variabilidad es menor, esta es una de Ias
desventajas que se tiene en este método. Por 10 tanto Ia proporción de Ia nueva
variabilidad no se puede saber si no estimar.

Un ejemplo para estimar el aporte de variabilidad de cada fuente es descrito en Ia guía
para el mejoramiento de poblaciones de arroz segregando para un gene de
androesterilidad (Chatel y Guimarães, 1995).



b. Mezela dirigida. Para esta metodología se utiliza diferentes técnicas de bloque de
cruzamientos desarrollada para Ia producción de arroz híbrido. Las poblaciones y Ias
líneas se siembran en surcos o mezcladas pero aisladas.

Las semillas de cada una de Ias fuentes de variabilidad son mezcladas individualmente
con Ias semillas de Ia población que posee el gene de androesterilidad. Cada mezcla
esta sembrada en parcelas o bloques de cruzamiento separadas unas de Ias otras por
barreras de maíz o variedades de arroz de ciclo largo y altura de planta elevada. Dentro
de cada bloque 105 cruces se realizan ai azar entre Ias plantas androestériles (msms) de
Ia población y el polen Ms de Ias plantas fértiles (MsMs) de Ia fuente de variabilidad y ai
polen (Ms y ms) de Ias plantas fértiles (Msms) de Ia población.

En cada parcela se cosecharán Ias semillas F1 (Msms y msms) producidas por Ias plantas
androestériles (msms) fecundadas. De esta manera se puede controlar mejor el aporte
genético de cada fuente de variabilidad.

Para Ia recombinación se siembran Ia mezela de Ias semillas de Ias plantas androestériles
de cada cruzamiento dirigir, ; en igualo en diferentes proporciones dependiendo el aporte
que se quiera de cada proçonltor. Las plantas androestériles (msms) de esa población
se fecundarán con plantas fértiles (Msms) originadas de 105 diferentes cruces y de Ia
población. La cosecha y mezcla de Ias semillas producidas en Ias plantas (msms) son Ia
base de Ia nueva población. EI aporte de cada variedad fuente de variabilidad debe ser
estimado dei modo similar ai mencionado anteriormente.

Este es un método rápido y simple, Ia cantidad de sei nilla producida as alta. Se combina
autofecundación y recombinación en una sola operación. Se necesita aislar cada bloque
de cruzamiento, identificar Ias plantas androestériles, Ia cantidad de semilla producida por
Ia planta androestéril debe ser suficiente para que Ia progenie posea varias plantas
(msms) para recombinar.

4. Introdueeión de Variabilidad en Poblaciones eon el Gen de Androesterilidad

En esta sección se presentaran los cambios obtenidos en una población por Ia
introducción de nueva variabilidad.

Cambio en Ia poblaeión debido a introdueeión de nueva variabilidad

En Colombia en 1992, el CIAT introdujo desde Brasil (CNPAF/EMBRAPA) y de Guyana
francesa (CIRAD-CA) un acervo genético de secano tropical japónico (CNA-IRAT 5/0/3),
una población de secano tropical japónica (CNA-IRAT AlO/1) Y 2 poblaciones tropicales
indica/japónica (CNA-IRA T P/1/0F Y IRAT LULU/0/1). Este material ha sido observado y



caracterizado bajo condiciones de suelos ácidos de sabana en Ia Estación Experimental
La Libertad, Villavicencio, Colombia.

EI acervo genético CNA-IRA T 5 está constituida de genotipos de tipo japónico cruzados
y retrocruzados con Ia variedad IR36, portadora dei gene de androesterilidad. La
población CNA-IRAT A, es derivada de Ia población CNA-IRAT 5, donde fueron
introducidas 7 líneas japónicas precoces. La población CNA-IRA T P está constituida de
genotipos japónico e índico, donde 14 líneas de tipo índico fueron cruzadas con plantas
androestériles de Ia población CNA-IRAT 5.

Cada población se caracterizó utilizándose una muestra de 400 plantas. Las
evaluaciones fueron: tolerancia a suelos ácidos, dias a floración y altura de planta.

Para tolerancia a suelos ácidos, el acervo genético presenta los mejores valores para alto
nivel de tolerancia a suelos ácidos, 31.5% de Ias plantas no presentan síntomas.
Considerando Ias clases 1 y 3 como tolerante y Ias clases 5, 7 y 9 como susceptibles a
suelos ácidos (en una escala de 1 a 9), los resultados muestran que CNA-IRAT 5 Y CNA-
IRAT A tienen mas dei 85~< de Ias plantas tolerantes a acidez. La población CNA-IRAT
P presentó solamente 79(;; Esto puede explicarse observando Ia constitución de los
diferentes germoplasmas de ia CNA-IRA T 5 y CNA-IRA T A que fueron hechos con 100%
de líneas japónicas de secano. La población CNA-IRA T P tienen solamente 50%, dei
'background' de CNA-IRA T 5. Eso significa que los cambios que ocurrieron en Ia
respuesta a Ias condiciones de suelos áclc )s, se deben a Ia dilución de los materiales
mejores adaptados en Ias población indica/iapónic ~.

Las poblaciones CNA-IRAT P fue Ia mas tardía. La precosidad de Ia población CNA-IRAT
A puede deberse a que fue derivada dei acervo genético CNA-IRA T 5 por introducción en
ella de líneas precoces.

La distribución de altura de planta difiere principalmente en Ia consideración de
germoplasma japónica y indica/japónica. CNA-IRAT P (indica/japónica) presenta mayor
numero de plantas pequenas que el germoplasma CNA-IRA T 5 Y A (japónica). Esos
resultados pueden ser atribuidos por Ia introducción de material semi-enano indica
irrigado en el acervo genético de secano japónica CNA-IRAT 5. Estos resultados indican
que es posible introducir características de interés (variabilidad), de forma dirigida, ai
"acervo genético" y desarrollar nuevas poblaciones más adecuadas a los objetivos de
cada programa.

EI éxito en Ia introducción de nueva variabilidad en Ias poblaciones segregando para un
gen de androesterilidad radica en Ia escogencia de un 'background' adaptado a Ias
condiciones locales y en Ias líneas a introducir (en función de los objetivos dei programa).
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SELEÇÃO RECORRENTE EM ARROZ DE SEQUEIRO NO BRASIL1

Orlando·Peixoto de Morais2

Emílio da Maia de Castro
Evaldo Pacheco de Sant'Ana

1. INTRODUÇÃO

As primeiras iniciativas ?e utilização da seleção recorrente em arroz de
sequeiro no Brasil ocorreram a 'partir de 1984. Ao iniciar seu programa de arroz
híbrido, a EMBRAPA/CNPAF, juntamente com o lRAT (Institut de Recherches
Agronomiques et des Cultures Vivriéres, França), previu uma atividade de
melhoramento populacional, por meio da seleção recorrente, visando o

desenvolvimento de populaç6es capazes de fornecerem linhagens adequadas para a
obtenção de cultivares híbridas.

A população então sintetizada para as condiç6es de sequeiro foi a CNA-lRAT
5, originária do intercruzamento de 27 linhagens, sendo 26 de origem japônica e
uma de origem índica. Esta última é uma linhagem mutante da IR36, obtida por sing
& Ikehashi (1981), que carrega um gene recessivo, condicionante da macho
esterilidade genética. A relação de todas parentais dessa população e suas
respectivas participaç6es relativas são fornecidas por Taillebois & Guimarães
(1989) .

De maneira independente, a CNA-lRAT 5 tem sido submetida a seleção para
produção de grãos (Veillet & Neves, 1993), para resistência ã brusone (Veillet &
Filippi, 1993; Filippi et aI, 1994), para resistência à seca e para qualidade de
grãos. Em todos os casos, progressos significativos já foram obtidos, mas as
populaç6es melhoradas derivadas se apresentam pouco promissoras como fonte
imediata de linhagem com características comerciais, devido à estratégia de
seleção implementada que não enfoca simultaneamente todas as características de
interesse.

1 Trabalho apresentado no I Taller Internacional sobre Seleção Recorrente em
Arroz. Goiânia, GO, 13 a 17 de março de 1995.
2EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 74001-970, Goiânia, GO.



Excetuando as ações de seleção recorrente acima mencionadas, o programa de
melhoramento de arroz de sequeiro em desenvolvimento no CNPAF consistia, até
1992, basicamente de um processo de obtenção e avaliação de linhagens, capazes de
atender a demanda, cada vez maior, dos agricultores por cultivares melhoradas.
Inúmeras linhagens, nos diferentes níveis de heterozigozidade, que não encerravam
todos os atributos requeridos, mas que já representavam progressos em relação a
vários deles, eram sistematicamente eliminadas em vez de serem re-utilizadas como
progenitores para a geração de novas populações-base. Morais (1994) descreve, em
detalhes, as conseqüencias dessa estratégia tradicional de melhoramento das
autógamas, salientando os seus efeitos negativos sobre os níveis de recombinação
gênica, provisão de nova variabilidade útil e sobre a restrição do conjunto
gênico sob exploração.

Uma das conseqüencias da pouca utilização em cruzamentos de linhagens
geradas pelo próprio programa, mesmo com defeitos importantes em relação a um ou
outro aspecto, é o emprego, anos a fio, dos mesmos progenitores convencionais,
desenvolvendo, com isso, populações-base que não representam frutos do esforço
desprendido no ciclo anterior. Nesse caso as populações desenvolvidas por meio
dos cruzamentos nos sucessivos ciclos de seleção se tornam pouco contrastantes e
as diferenças entre elas não podem ser consideradas ganhos devidos às seleções
praticadas. A título de exemplo, dos 47 progenitores utilizados nos cruzamentos
de 1990/91, no CNPAF, apenas dois foram selecionados em 1989/90; um em 1988/89;
quatro, em 1987/88; outros quatro, em 1986/87; e 36(76,6%!), antes de 1987.
Vários deles eram variedades tradicionais como Dourado Precoce, Três Marias, IAC
164, Basmati 370, Cabaçu, Arroz Preto, Pérola, IAC 25, Bico Ganga, etc, quase que
invariavelmente presentes nos cruzamentos de todos anos anteriores.

2. SELEÇÃO RECORRENTE

Constatada a real necessidade de se re-direcionar o programa de tal sorte
que uma determinada fase se beneficiasse de todos progressos auferidos nas fases
anteriores, gerando populações sucessivamente melhores e cada vez de maior
potencia1idade para serem adotadas como fonte de extração de linhagens, decidiu-
se por re-estruturá-lo, centrando-o dentro de um esquema básico de seleção
recorrente (intrapopulacional).



2. 1. ESCOLHA DOS PROGENITORES

Naturalmente, os progenitores escolhidos dependem dos objetivos do
programa, que variam de acordo com as condições de cultivo. No Brasil, há duas
condições bem caracterizadas (Sant I Ana, 1985): sequeiro e sequeiro favorecido,
abreviadas, aqui, por S e SF, respectivamente. No primeiro caso, é freqüente a
ocorrência de deficiência hídrica e de brusone. No segundo, há pequena
probabilidade de seca, mas a incidência de mancha de grãos, além de brusone, é
geralmente observada. Em ambos os casos, qualidade de grãos (classe longo-fino,
alta translucidez, alto rendimento de engenho e teor intermediário de amilose),
produção de grãos e resistência ao acamamento são características desejadas. Para
a condição S, a precocidade, especialmente por condicionar maior freqüencia de
escape à seca, constitui outra característica preferida.

Para a formação das populações-base, os progenitores foram escolhidos,
considerando as características de interesse, preferencialmen-te entre as
cultivares comerciais e linhagens elites do programa. Diante da necessidade de
ampliar o conjunto gênico das populações, outros progenitores foram extraídos do
conjunto de linhagens das diversas gerações segregantes e de introduções, mesmo
que deficientes em uma ou mais característica importante. Evitou-se nesta fase, a
utilização de variedades primitivas ou silvestres, a não ser em alguns casos
especiais de busca de resistência à brusone e de resistência à seca.

2.2. FORMAÇÃO DAS POPULAçõES-BASE

Visando a seleção simultânea para as várias características de interesse,
quatro populações já foram estabelecidas, sendo duas para as condições S (CG1 e
CNA6) e outras duas para as condições SF (CG2 e CNA10). As populações CNA6
(Tabela 1) e CNA10 (Tabela 2) foram sintetizadas com a introdução de outros
progenitores na população CNA-IRAT 5, por meio de mistura não dirigida, conforme
descrito por Chatel & Guimarães (1994). A CGl e a CG2 foram desenvolvidas por
meio de cruzamentos manuais. A CG2 ainda está sujeita à variação em sua
composição final, mas a CG1 já tem a sua constituição definida e, como exemplo,
será descrito o processo de sua formação.



Decidiu-se, inicialmente, que a CGl deveria ser precoce e que, entre seus
parentais, se encontrassem fontes de resistência à brusone, de resistência à seca
e de qualidade de grãos. Foi possível relacionar 19 parentais (Tabela 3) que, no
seu conjunto, atendessem a esses requisitos e que, adicionalmente, fossem pouco
relacionadas, geneticamente, entre si. Com a impossibilidade prática de se
realizar um intercruzamento pleno entre todos os parentais, optou-se por utilizar
um esquema de dialelo parcial ou circulante, conforme Cruz & Regazzi (1994), em
que cada parenta 1 foi cruzado com seis outros (Tabela 4), preservando igual
participação em cruzamentos para todos parentais.

Uma vez obtidos todos os 6x19=114 FI' s, foram realizados os cruzamentos
duplos, em que cada cruzamento simples foi utilizado uma vez como pai e uma vez
como mãe, evitando-se os casos em que um mesmo parenta 1 original fosse envolvido
mais de uma vez em um dado cruzamento duplo.

Todos os FI' s duplos foram semeados diretamente no campo entre faixas
disseminadoras de brusone, em parcelas de uma a duas linhas de 5m de comprimento,
espaçadas de 40cm. O espaçamento entre plantas na linha foi de lOcm. A cada nove
parcelas de cruzamento, intercalou-se uma testemunha ('Guarani'), com a mesma
densidade de semeadura.

De cada cruzamento, selecionaram-se, por meio de avaliações visuais, as
quatro plantas de melhor desempenho geral, considerando produtividade, classe de
grãos (padrão preferido: longo e fino), precocidade, sanidade e arquitetura.

Para quantificar os resultados dessa seleção dentro de cruzamento, baseada
em observação visual, foram efetivamente avaliadas, nas plantas selecionadas e em
seis plantas tomadas ao acaso (podendo incluir ou não as selecionadas) de uma
amostra de 59 cruzamentos, as seguintes características: produção de grãos,
altura de planta, comprimento de panícula, número de panículas por planta,
esterilidade, mancha de grãos e classe de grãos. Na testemunha, foram avaliadas
oito plantas/parcela.

Os resultados dessa avaliação encontram-se na Tabela 5. Observou-se que,
apesar de uma certa esterilidade em alguns cruzamentos a população apresentou
médias de número de panícula, de comprimento de panícula e de produção de grãos
semelhantes as da Guarani (Testemunha). A grande maioria dos cruzamentos
apresentou grãos mais finos que a testemunha, sendo que vários deles (A8-204-
1/CNA70l3-0//CNAx4037-26-l-l/CNA6710, CNA7013-0/CNAx4037-26-l-1//CNA7455/
CNA7892, New Bonnet/Colombia 1//A8-204-l/CNA7013-0, etc) mostraram alta



frequencia de platas com grãos agulhinha (longo- finos). Embora as respostas à

seleção tenham sido estimadas, utilizando a herdabilidade em seu sentido amplo,
espera-se, com a seleção efetuada, uma significativa redução na esterilidade
(24,1%), ganhos razoáveis em número de panículas por planta (15,3%) e em produção
de grãos (10,9%); e ganhos menos expressivos em comprimento de panícula,
resistência à mancha de grãos e na melhoria da classe de grãos.

Em agosto de 1994, fez-se o terceiro intercruzamento, em que cada
cruzamento duplo, representado pelas quatro plantas selecionadas, participou
apenas uma vez como pai e outra vez como mãe, procurando reduzir ao máximo a
presença de um mesmo parental original em cada um dos cruzamentos múltiplos.
Espera-se com isso, que os cruzamentos tenham ocorrido entre os indivíduos menos
aparentados, colocando a população em seu maior nível de heterozigozidade, para
favorecer a recombinação gênica.

No decorrer da formação da CG1, um número crescente de cruzamentos foram
considerados úteis para extração de linhagens (Tabela 6): 36,8%; 68,4%; e 89,5%,
respectivamente para os cruzamentos simples, duplos e múltiplos (oito parentais).

2.3. IMPLEMENTANDO A SELEÇÃO

Constituídas as populações, planejou-se melhorá-las, utilizando-se, para o
caso das que são recombinadas por meio de macho-esterilidade genética, um ou mais
ciclos iniciais de seleção massal, baseada em avaliação visual (Figura 1). Para
as populações recombinadas manualmente, as seleções serão realizadas com
avaliação de progênies, desde a fase inicial. Nesse caso, por serem os
cruzamentos mais onerosos, devem-se utilizar unidades de recombinação com
desempenho geral definido com mais precisão.

Em todos casos, os primeiros ciclos de seleção estão sendo realizados com
avaliação apenas em Goiânia (EMBRAPA/CNPAF). Posteriormente, utilizando progênies
F1:3 ou SO:2, as avaliações serão regionalizadas, prevendo-se as localidades de
Goiãnia-GO (com irrigação suplementar), Lucas do Rio Verde-MT, Vilhena-RO e Rio
Branco-AC, para a região favorecida. Para a região não favorecida, os locais de
avaliação serão Goiânia-GO (sem irrigação), Rondonópolis-MT, Lavras-MG e
Terezina-PI.

Na Figura 2, visualizam-se as fases do programa de melhoramento que deverão
ser utilizadas, quando as unidades de avaliação forem progênies F1:3 ou SO:2' Após



os intercruzamentos, a população FI (cruzamento manual) ou 80 (cruzamentos,
utilizando mancho-esterilidade genética) será semeada diretamente no campo, entre
fontes disseminadoras de brusone, em baixa densidade, para facilitar a avaliação
(visual) de cada planta. As plantas com reação de suscetibilidade a esta
enfermidade serão arrancadas e, na colheita, selecionar-se-ão as que se
apresentarem promissoras em relação a todas características de interesse,
inclusive quanto à potencial idade de fornecer segregantes de melhor aceitação
fenotípica nas gerações posteriores. O plantio mais tardio (final de dezembro ou
início de janeiro) favorece a maior incidência de doenças, principalmente
brusone.

No ano agrícola seguinte, as progênies Fl:2 (ou 81) serão semeadas em
parcela de 200 plantas (quatro fileiras de 5m de comprimento, espaçadas 40 cm
entre fileira e com cerca de 10cm entre plantas/fileira), novamente entre fontes
disseminadoras de brusone, com testemunha intercalar. Praticar-se-á a seleção
entre e dentro de progênies. Cerca de 200 a 300 progênies (uma a três progênies
por cruzamento, no caso de recombinação manual) serão selecionadas e de cada uma
delas serão armazenadas amostras de sementes das cinco plantas de melhor
aceitação fenotipica. No terceiro ano, a progênies FI:3 ou 80:2 serão avaliadas em
ensaios com repetição, em vários locais, em parceria com outras intituições de
pesquisa do País. Procurando-se manter um tamanho efetivo não inferior à 50, as
melhores progênies serão identificadas, baseando-se em seu desempenho geral
quanto a produção de grãos, resistência a doenças, resistência ao acamamento,
qualidade de grãos, resistência à seca (no caso das populações para as condições
8) etc. As sementes remanescentes das cinco plantas selecionadas dentro destas
progênies em Fl:2 ou 81 serão utilizadas para recombinação, com plantio efetuado
em julho-agosto. Em janeiro do ano seguinte, as populações melhoradas
(recombinadas) serão submetidas a novo ciclo de seleção, que tem duração de três
anos.

8e se fizesse a multiplicação das Fl:2 (ou 81) na entre-safra (plantio em
maio), poder-se-ia terminar o ciclo de seleção em dois anos, mas, nesse caso,
perder-se a oportunidade de se efetuar a seleção entre e dentro de progênies,
nesta geração , uma vez que a referida multiplicação seria realizada em condições
ambientes reconhecidamente diferentes daquela encontrada durante o período normal
de cultivo. Assim, pelo menos enquanto estiver se observando progressos



compensáveis com a seleção em F1:2 (ou Sl) em ensaios sem repetição, optar-se-á
pelo ciclo de seleção em três anos agrícolas.

Outra forma de compensar, a longo prazo, essa maior duração do ciclo de
seleção, consiste em ampliar o conjunto gênico sob melhoramento. Para tanto duas
novas populações estão sendo sintetizadas, uma para a condição de cultivo S(CG3)
e outra para SF (CNA7). Como mostra a Tabela 7, haverá, tanto em sequeiro como em
sequeiro favorecido, três populações sendo melhoradas, estando cada uma delas em
uma fase distinta do ciclo de seleção. Embora para cada população, o ganho anual
possa ser menor, um "background"genético bem mais amplo estará sendo melhorado, o
que garante progressos futuros mais promissores, com possíveis fusões de duas ou
mais populações, com certo grau de divergência e com médias das características
de interesse já bastante alteradas no sentido desejado.

É oportuno salientar que, pelo menos em alguns cruzamentos, a quantidade de
progênies F1:2 com potencial para extração de linhagens seja bem maior do que as
incluídas nos ensaios regionais de avaliação de F1:3• Por outro lado, algumas
progênies incluídas nos ensaios regionais, julgadas valiosas para fins de
melhoramento da população, poderão não encerrar todas as características
desejáveis em uma cultivar. De qualquer forma, todas as F1:2, incluidas ou não nos
ensaios regionais, consideradas promissoras como fonte de linhagens serão
conveniente exploradas nas gerações posteriores, visado a seleção de linhas
fixadas, com as características capazes de atender as demandas dos produtores e
consumidores de arroz, conforme exemplifica a Figura 3.

2.4. ALGUNS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Mesmo sendo relativamente recentes as ações de seleção recorrente em arroz
de sequeiro no Brasil, os seus primeiros resultados demonstram a importância de
sua utilização. São resultados obtidos, explorando, basicamente, a CNA-lRAT 5.

Separadamente, essa população foi submetida a dois ciclos de seleção para
classe de grãos por caat ro' e por Veillet4 (dados não publicados), visando o
padrão longo-fino ou agulhinha. Nos dois casos, siginificativas melhorias na
qualidade de grãos foram conseguidas, pois os grãos da população que,
originalmente, se classificava entre 7 (Rio paranaíba) e 8 (IRAT 13), quanto à

3Emilio da Maia de Castro, EMBRAPA/CNPAF
4Stanislas Veillet, ClRAD-CA (França)



classe de grãos, atualmente já apresenta estimativas de média para classe de
grãos entre 4 (Metica 1) e 5 (Araguaia). Grãos de classe 4 ou inferiores são
classificados como agulhinhas.

Antes da fase de recombinação do último ciclo de seleção realizado por
Veillet, as progenies Sl das 182 plantas selecionadas pelo referido pesquisador
foram, adicionalmente, avaliadas por Morais5 e Castro (dados também não
publicados), para produção de grãos e outras características de interesse, em
experimentos conduzidos no CNPAF. Para seleção, considerando as várias
características avaliadas (produção de grãos, PRODi classe de grãos, CGi altura
de planta, ALT; número de dias para a floração média, FLORi resistência à seca na
fase vegetativa, RSi mancha de grãos, MGi brusone nas folhas, BFi e brusone no
pescoço, BP), utilizou-se a metodologia do índice classico de seleção de Smith
(1936) e Hazel (1943). Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 8.

Empregando-se os coeficientes genéticos (MORAIS, 1792) de -5, -10, -600, -
50, -40, 1, -500 e -1000, respectivamente para MG, BF, BP, ALT, FLOR, PROD, CG e
RS, e uma intensidade de seleção correspondente a 16,6%, obteve-se uma resposta
esperada para maior produção de grãos de 63,62%, bem como ganhos favoráveis para
todas características avaliadas, principalmente para mancha de grãos (16,16%) e
brusone da folha (14,96%). Como se vê, exigiu-se maior resposta para produção de
grãos, pois a população apresentava uma produtividade média correspondente a
pouco mais da metade do rendimento da testemunha Rio Paranaíba. É preciso
considerar, contudo, que a produtividade da população está sendo prejudicada pela
presença do gene de macho esterilidade genética, que deve se expressar em cerca
de 25% das plantas em Sl.

Com a intensidade de seleção utilizada, foram selecionadas apenas 25
progênies, que representam um tamanho efetivo insuficiente para evitar a perda de
alelos favoráveis. Decidiu-se por essa forte pressão de seleção por que,
anteriormente, já se optara pela fusão das duas subpopulações então em
melhoramento pelo Dr. Veillet e pelo Dr. Castro. Sementes das 25 progênies
selecionadas foram então misturadas com igual quantidade de sementes de 112

plantas férteis So, selecionadas no segundo ciclo de seleção realizado pelo Dr.
Castro. Assim, possíveis genes favoráveis, perdidos por oscilação genética com a
seleção das 25 progênies, certamente foram recuperados com a fusão das duas

50rlando Peixoto de Morais - EMBRAPA/CNPAF



subpopulações. Outro fato a ser considerado é que os ganhos alistados na Tabela 8
devem, com a fusão, ter se reduzido pela metade, já que as 25 progênies
selecionadas contribuiram com apenas 50% dos genes da população final melhorada.

A CNA-lRAT 5 tem sido submetida à seleção visando também outras
características. Para o caso de linhas duplo-haplóides, como unidade de
avaliação, extraídas dessa população, Veillet & Neves (1993) e Veillet & Filippi
(1993) obtiveram respostas à seleção de, respectivamente, 42,42%, para produção
de grãos, e de 14,78% para resistência à brusone, empregando uma intensidade de
seleção correspondente a 10%. Filippi et al (1994), avaliando a resposta
observada em três ciclos de seleção da CNA-lRAT9B, derivada da CNA-IRAT5, para
resistênc ia parcial à brusone, encontraram ganhos crescentes, com aumento da
variabilidade para resistência, nos sucessivos ciclos de seleção (Tabela 9).

3. PLANOS PARA O FUTURO.

A população CNA-lRAT 5 continuará sendo submetido à seleção visando
qualidade de grãos. Nesse sentido, a população em melhoramento passou a ser
identificada, acrescentando-se-lhe a sigla GR (grão). A população semeada em
campo em 1994/95 é designada por CNA-lRAT 5GR/2/1, ou seja, CNA-lRAT 5 após dois
ciclos de seleção para qualidade de grãos, com apenas uma recombinação depois da
útlima seleção. É oportuno salientar que foi introgredida na CNA-lRAT 5 seis
outras linhagens de grãos lisos e finos, após o primeiro ciclo de seleção, nas
proporções relacionadas na Tabela 10.

Visando seleção para todas características de interesse, serão utilizadas
as populações da Tabela 7, em que a CNA 7 ainda será submetida a introgressão
principalmente de fonte de precocidade e de qualidade de grãos. A CG3 ainda se
encontra em fase de formação, com composição também indefinida. Prevê-se que cada
população, a partir de determinada fase, passa a ser melhorada com a seleção
baseada em avaliações regionais de progênies Fl:3 ou 50:2, Nesse ponto, estar-se-á
procurando melhorar a adaptação regional das populações, frente as adversidades
do meio de natureza biótica ou abiótica. Antes disso, porém, todas as populações
estão sendo melhoradas para características de alta herdabilidade, com
avaliações, realizadas apenas em Goiânia, ao nível de plantas SO ou de progênies
Si'



Foram ainda sintetizadas duas populações visando problemas especificos.
Destas, a CNA 8 (Tabela 11) destina-se à seleção para resistência a pragas,
principalmente cupins subterrâneos (Syntermes molestus), cigarrinha das pastagens
(Deois flavopicta) e broca do colo (Elasmopalpus lignosellus), enquanto a CNA 9
(Tabela 12) será melhorada para adpatação especificamente a solos de baixa
disponibilidade de fósforo. Espera-se, com isso, desenvolver um "background"
genético diversificado que, no futuro, poderá servir de excelentes fontes de
resistência aos princiapis estresses dos diferentes ambientes de cultivo do arroz
de sequeiro no Brasil.

As vantagens da seleção recorrente no aumento da frequência de alelos
favoráveis à maior produção de grãos e, ou a outras caracteristicas desejadas são
amplamente discutidas por Patterniani & Miranda Filho (1987), Hallauer (1985),
Fehr (1987), Morais (1984), entre outros. Sempre se demonstra que, à medida em
que se avança os cilcos de seleção, aumenta-se a probabilidade de identificação
de indivíduos superiores na população.

Durante os sucessivos ciclos de seleção, poder-se-á detectar a conveniência
de introgressões de genes nas populações, para qualquer uma das características
objeto de seleção. Estas introgressões poderão ser realizadas durante o processo
de recombinação. Para se avaliar as consequências dessas introgressões sobre
todas as características sob seleção, cada nova fonte de gene será cruzada com
uma amostra de individuos da população, sendo as famílias de meio irmãos
resultantes avaliadas juntamente com as progênies F1:3 ou SO:2' nos ensaios
regionais. Com isso, poder-se-á avaliar a capacidade geral de combinação (CGC)
desses imigrantes potenciais com a população. Se sua CGC for significativa e no
sentido desejado, significa que apresenta divergência genética em relação à

população e que pode contribuir com alelos favoráveis para o melhor desempenho da
popualção. Nesse caso, na recombinação seguinte, os novos genes serão
definitivamente incorporados na população.

Com esses procedimentos, pretende-se tornar a seleção recorrente um
processo rotineiro de melhoramento do arroz de sequeiro no CNPAF, visando o
desenvolvimento de populações cada vez melhores e que serão utilizadas como
fontes de extração de linhagens, para atender a demanda crescente da sociedade
por novas cultivares de melhor desempenho geral.
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TABELA 1. Composição da população CNA6. Seleção para as condições de sequeiro.

Fontes Origem Participação
Final (%)

Rio Verde

Rio paraguai

IAC84-198
IREM 238(IREM 293-B)
lRAT 10

CNA6186
IAC25R*
IRATl12R**

CNA6710
CNA4442

Cuttack 4

Japonês Claro (780169)
Guaíra (CNA1240)

Campininho (780191)

Agulha Branco (CNA6524)
Japonês (780135)
Precoce Branco (780029)

Arroz de Revenda (CNA5584)

Três Meses Branco (780353)

Cana Roxa Ligeiro (780279)
Pratão Goiano (780336)

Muruim Ligeiro (780299)

Vermelho (790044)

Cem Dias (780177)

Bico Ganga (CNA0420)

M312A/Colombia 1

IAC47/63-83
IAC165//IAC165/PL-9
PJllO/IAC25

Lung Sheng/63-104
B.Campo/IAC47//funarelão/T.M.Branco

IAC1246/D.Precoce
lRAT13/D.Precoce
IREM293-B/IAC81-176
N27392 Gervex

Fonte Introduzida
Variedade Tradicional
Variedade Tradicional

Variedade Tradicional

Variedade Tradicional
Variedade Tradicional

Variedade Tradicional
Variedade Tradicional

Variedade Tradicional

Variedade Tradicional

Variedade Tradicional

Variedade Tradicional

Variedade Tradicional
Variedade Tradicional

Variedade Tradicional

1,93

1,38
0,55
0,83

0,55

0,55
3,47

3,47
1,38
1,68

0,55
1,93
1,93

1,93

0,61

0,61

1,93

1,93

1,93

0,56
0,56

0,56

0,56

0,56

1,93

Continua ...



TABELA 1. Continuação.

Fontes Origem Participação
Final (%)

Rikuto Norim 21 (CNA4855) Variedade Tradicional 0,56
Puteca-GO (780217) Variedade Tradicional 1,38

População CNA-lRAT5/2/1 63,6

* Com fontes de resistência de: BG 90-2, Três Marias, Pussur, Ramtulasi, H-5,
Dawn, Basmati 370-1, Colombia 1.
Com fontes de resistência de: T-23, CTG 1516, Carreon, Tetep
A população CNA-lRAT 5/2/1 fora submetida a dois ciclos de seleção para
classe de grãos e a um ciclo de recombinação. Foram utilizada sementes de
80 com 25% de mancho-estéreis.

**
OB8.



TABELA 2. composição da população CNA 10, sintetizada visando
várias características de interesse, em condições
favorecido.

seleção para
de sequeiro

INTRODUÇÃO ORIGEM PARTICIPAÇÃO
RELATIVA (%)

CNA 6843-1 TOx1010-49-1/IRAT 121//
(COL.1X312A)
Lebonet/CNAxl165-1-B-44

CICA 8/Quebra Cacho//BG90-2
CNAx551-1-B-30/BR-IRGA 410

0,91

CNA 6892
CNA 6895
CNA 6891/CNA 7457

CNA 7892
CNA 7449
CNA 7445

CNA 7462

0,91

Ciwini/lRAT 13//IAC 164
TOx939-107-2-101-1B/ (COL.
1XM312A)//TOx1780-2-11P-4
TOx1010-45-1/(COL.1X312A)//
TOx1780-21P-3

0,91
0,91
0,91
0,91

L-81-40/Cuiabana

0.91

0,91

CNA 6687 TOx1785-19-18/IAC 164

0,91

0,91
CNA 7455 Dawn/CNAx551-1-B-B

CNAx1947-81-3-1-1

Guaporé/Lebonet

Sagrimão/lRAT 13//Agulha Caqui

lRAT 112/camponi//CNAx1165-18-44

CICA 8/camponi//IAC 164
CNA 417S/Metica 1//A8-204-1
IRAT 216/IRAT 124/RHS 107-2-1-
2TB-1-JM

1,82CNAx3031(S linhas F6)
CNAx302S-11-1-1-1 0,91

CNAx1943-23-1-1-1-1 0,91

CNAx1964-11-2-1-1-1 0,91
0,91

CNA 6724-1 0,91

CNAx4036-S-1-1

CNAx4037-26-1-1
CNA 7690/CNA 7066
CNA 7645

CNA 7127

CNA 7119

CNA 7914
IAC 201

lRAT 216/IRAT 124//RHS 107-2-1-
2TB-1JM

A8-204-1/Guarani//IRAT 216

CNA 4143/A8-204-1//Araguaia

0,91CNA 7904

0,91

Araguaia/Cuiabana

0,91
0,91

TOx1010-22-7-18/COL.1//IAC 47

L 8S-11/IRAT 216

IAC 164/IRAT 216

0,91

0,91

0,91

Mutante de Guarani 0,91

IAC 16S/Labe11e 0,91

Continua •••



...continuação, TABELA 2.

INTRODUÇÃO ORIGEM PARTICIPAÇÃO
RELATIVA (%)

CNA 6710 IREM 293-B/IAC 81-176 0,91
A8-204-1 Linhagem do IAPAR 0,91
Mearim TOM 1-3 0,91
IAC 25 R* IAC 1246/Dourado Precoce 2,73
IRAT 112 R* IRAT 13/Dourado Precoce 2,73

Araguaia Trindade 3-1 Seleção em Araguaia 0,91

Rio Verde M312A X Colômbia 1 0,91

AV.MET.N230 91/92 Cuiabana/CNAx784-5 0,91

Lemont Lebonet//P1331581/CI9881 0,91

New Bonnet Variedade Americana 0,91

CNA IRAT 521 63,36
* Mistura de linhas com genes de resistência à brusone de BG 90-2, Três

Marias, Pussur, Dawn, Basmati 370, Ramtulasi.
** Mistura de linhas com genes de resistência à brusone de T-23, CTG 1516, C46-

15, Carreon e Tetep.



TABELA 3. Relação de progenitores da população CGl. Seleção para as condições
de sequeiro.

PROGENITORES CRUZAMENTO

CNAx303l-l3-B-l-l Lebonet/Guaporé
CNA6687 TOxl785-l9-18/IAC164
Rio Doce IAC F3-5/Batatais
IAC25R* IAC1246/Dourado Precoce
L90-28

A8-204-1

CNA7013-D IREM195/Clliabana
New Bonnet
IAC84-l98 IACl65//IAC165/PL-9
Lemont Lebonet//Pi331581/CI9881
Chorinho-MG Variedade Tradicional
CNA7455 Dawn/CNA551-l-B-30

CNA4143/AB-204-1//AragllaiaCNAx4037-26-1-l

Colombia 1

CNA79l4 Mllt. Guarani
IAC201 IACl65/Labelle

L81-40/CuiabanaCNA7892

IRATl12R** IRAT13/Dourado Precoce
CNA6710 IREM293-B/IAC8l-l76

* Cinco linhas de IAC 25 com genes de resistência à brusone de BG90-2, Três
Marias, Dawn, Basmati 370 e Pllssur.

** Cinco linhas de IRATll2 com genes de resistência
CTG15l6, C46-15, Carreon e Tetep.

à brusone de T-23,



TABELA 4. Relação dos cruzamentos simples (12 intercruzamento), para início da formação da população CG1
(Dialelo Circu1ante).

PROGENITORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 + + + + + +

2 + + + + + +
3 + + + + + +
4 + + + + + +
5 + + + + + +
6 + + + + + +
7 + + + + + +
8 + + + + + +
9 + + + + + +

10 + + + + + +
11 + + + + + +
12 + + + + + +

~
13 + + + + + + +
14 + + + + + + +
15 + + + + + + +
16 + + + + + +
17 + + + + + +
18 + + + + + +

19 + + + + + +
---OBS. :

1. CNAx3031-13-B-1-1 7. CNA7013-D 13. CNAx4037-26-1-1
2. CNA6687 8. New Bonnet 14. Colombia 1
3. Rio Doce 9. IAC 84-198 15. CNA7914 -
4. IAC 25R 10. Lemont 16. IAC 201
5. L90-28 11. Chorinho-MG 17. CNA7892
6. A8-204-1 12. CNA7455 18. IRAT 112

19. CNA6710



TABELA 5. Estimativas de média populacional, média das plantas
selecionadas e da testemunha (Guarani), herdabilidade no sentido
amplo (h2) e de resposta esperada à seleção para altura de
planta, número de panículas/planta (NPAN), comprimento de
panícual (CPAN), esterilidade das espiguetas (EST), produção de
grãos (PROD), mancha de grãos (MG) e classe de grãos (CG), nos
cruzamentos duplos do segundo intercruzamento durante a formação
da CG1. CNPAF, 1993/94.

PARÂMETRO ALTURA NPAN CPAN EST. PROD. MG CG
(cm) (n2 ) (cm) (1-9) (g/pl) (1-9) (1-9)

Média Pop. Original 98,5 5,8 24,7 2,9 12,8 1,5 5,8

Média Pop. Selec. 102,6 7,8 26,1 2,2 20,7 1,4 5,6
Média Guarani (test) 99,9 5,4 23,8 1,0 13,8 1,1 7,0

h2 (%) 62,9 44,3 25,2 98,6 24,0 54,9 98,0

Resp. Selo (%) -2,6 15,3 6,7 24,1 10,9 6,7 3,4

OBS. : Foram selecionadas quatro plantas/cruzamentos, para o terceiro
intercruzamento.



TABELA 6. Número de cruzamentos considerados promissores para extração de
linhagens durante o 12, 22 e 32 intercruzamento. População CG1.

Fase Cruz. Cruz. Úteis Exemplo

Intercruzamento 1 114 42 (36,8%) (1)
Intercruzamento 2 114 78 (68,4%) (2)
Intercruzamento 3 114 102 (89,5%) (3)

Exemplo:

(1) CNAx3031-13-B-1-1/IAC25R
(2) COL.1/IAC201//IAC25R/A8-204-1
(3) CNAx3031-13-B-l-1/IAC25R//CNA7455/CNAx4037-26-1-1///

Rio Doce/A8-204-1// IAC201/ IRAT 112R



TABELA 7. Cronograma de exploração de seis populações de arroz (três para
sequeiro-S e três para sequeiro favorecido-SF), visando melhoramento
para todas características de interesse.

ANO

AGRÍCOLA

94/95
95/96
96/97
97/98

98/99

99/00
00/01

01/02

02/03
08S. :
Rec/FI:
Fl:2 ou SI:
AVR:

CONDIÇÃO S CONDIÇÃO SF

CGl CNA6 CG3 CG2 CNAlO CNA7

Rec/Fl So/Rec Id.Prog. AV SO
FI:2 So/Rec Id.Prog. Rec/Fl

~ee.C

Rec/Fl So Av Fl:2 So/Rec

F1:2 St Rec/FI AVR So/5~
AVR R~c/So F1:2 Rec/Fl Sol:...!.. l):
Rec/Fl S1 AVR F1:2 AVR Rec/So'

Fl:2 AVR Rec/F1 AVR Rec/So SI
AVR Rec/So F1:2 Rec/F1 SI AVR

Rec/F1 S1 AVR F1:2 AVR Rec/So

So/Rec:
So:
SI
Rec/So:
Id.Prog. :
AV:
Rec/Fl:

--AV/Rec:

Recombinação em agosto e semeadura das FI em janeiro.
Avaliação de F1:2 ou S1' em Goiãnia.
Avaliação regional deprogênies Fl:3 ou SO:2' em en ensaios com
repetição.
Avaliação da população So em novembro e recomebinação em maio.
Avaliação da So em novembro (SF) ou janeiro (S).
Avaliação da SI em Goiãnia.
Recombinação em agosto e avaliação da população So em janeiro.
Identificação de progenitores potenciais.
Avaliação em Goiánia.
Recombinação em agosto e avaliação da população F1 em janeiro.
Avaliação em novembro e recombinação em maio.



TABELA 8. Média original (Mo), vetar de coeficientes genéticos utilizados (a), vetar ds
coeficientes fenotípicos estimados (b), herdabilidade (h2, em %), ganhos de seleçãe
esperados (GS, em %), médias esperadas da população melhorada (Me), e média dó
testemunha (Mt). Avaliação de 182 progênies 51 da população CNA-lRAT 5/1/1,
selecionados para classe de grãos. Testemunha: Rio Paranaíba. Goiânia, 1992/93.

Caráter Mo a b h2 (%) Gs(%) Me Mt
MG(1-9) 3,65 -5 -38,79 84,81 -16,16 3,06 2,5
BF(1-9) 4,01 -10 -22,29 74,60 -14,96 3,41 3,5
BP(1-9) 2,83 -600 23,08 62,67 -6,01 2,66 2,7
ALT(cm) 88,87 -50 -17,95 76,22 -0,39 88,52 88,0
FLOR(dias) 98,68 -40 -11,19 78,56 -0,32 98,36 99,0
PROD (g/O,8m2

) 105,72 1 3,07 89,14 63,62 172,98 190,0
CG(1-9) 4,83 -500 -138,73 35,75 -1,86 4,74 7,0
RS(1-9) 5,79 -1000 -106,02 29,82 -3,11 5,61 5,5

OBS. : Intensidade de seleção correspondente a 16,57%.

/



TABELA 9. Médias de brusone nas folhas (BF), coeficiente de variação
fenotípica (CVp) e resposta à seleção (RS) para resistência parcial
à brusone nas folhas na população CNA-lRAT 9B.

POPULAçÃO

P1

BF CVp RS
(1-9) (% ) (%)

7,31a~/ 21,66
6,61ab 24,94 9,57

5,69 bc 32,65 12,58

5,26 c 30,51 28,04

PO

P2
P4

YMédias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Fonte: Fi1ippi et al (1994).



TABELA 10. Composição resumida da população de arroz de sequeiro CNA-lRAT
5GR/2/1.

Componentes Cruzamentos Participação
relativa (%)

CNA-IRAT 5 * 92,500

CT7756-14-3-2

lRAT13/Beira campo// CNAx104/pérola
IAC47/TOS2578/7-4-2-3-B2

TOx1010-22-7-1B/COL l//IAC 47
CT6241-16-18-1/CT6278-3-6-2//CT624l-16-
18-1

1,875CNA6l87

Araguaia** 1,875

0,625

CT9438-53-M-8-1 0,625

CNA6724-l*** lRAT216/IRAT124//RHS107-2-1-2TB-1-JM

lRAT1l2/APURA

0,625

CNAx1235-8-3 1,875

* Ver Taillebois e Guimarães (1989).
** Dois mutantes, 052287 e 060105, de grãos longo-finos.

*** Seleção em CNA6724 ou CT6196-33-11-2-1-B, (Progresso).



Anexo -1: Composição da população CNA 8 sintetizada visando seleção para
resistência a pragas (cupins, cigarrinhas, lagarta, elasmo 1992/93.

INTRODUÇÃO

CNA 4243
CNA 3674
CNA 4078

IRAT 146
Araguaia Trind 3-1
CNA 6019
CNA 6037
CNA 5975
CNA 6034

CNA 5761
CNA 6014
CNA 5966
CNA 5985
CNA 6015

CNA 7141

Guarani
CNA 7706

CNA 7724

CNA 7024

CNA 7680

CNA 7682

CNA 6682

IAC 47

CNA 7066

CNA 7106

CNA 6187
CNA 7728
CT 7824-2-1-1

IAC 84-198

ORIGEM PARTICIPAÇÃO

DR 63-252 0,8

M616-15-3-1 0,8

UPR82-1-7 0,8

IRAT 13/Dourado Precoce 0,8

IAC 47/TOs 2578/7-4-2-3-B2 0,8

P3059F4-136-4-10M 0,8

ITA 315 0,8

IDSA 6=Rio Verde=IRAT 216 0,8

ITA 150 (TOx502-41-1-1)

P4 382F3-15

0,8

0,8

MUT 606-2-6-1 0,8

IAC 47/SR2041-50-1 0,8

RAU 4072-13 0,8

MUT 6509-1-1 0,8

Catetão precoce/ IACI50//Araguaia 0,8

IAC 25/63-83

IAC 164/IRAT 216

0,8

0,8

IREM 293-B/IAC 81-176 0,8

IAC 47/IR46282-43-3
IRAT 112/IAC 81-176

IRAT 112/IAC 81-176

TOx 1785-19-18/IAC 164

IAC 1246/IAC 1391

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Araguaia/Cuiabana 0,8

IRAT 112/Makuta 41-1-1 0,8

IRAT 13/8 Campo//CANx104/Pérola
IAC 47/TOS 2578/7-4-2-3-82
TOx939-81-3-IR5-18/COL.IXM312A

IAC 165//IAC 165/Pl-9

0,8

0,8
0,8

0,8

Continua ...



TABELA 11. Continuação.

INTRODUÇÃO ORIGEM PARTICIPAÇÃO

CNA 3891 4440//BG90-2/Tetep 0,4
A8-204-1 Linhagem do IAPAR 0,4
CNA 4243 DR 63-252 0,8
CNA 4140 IAC 47/63-83

IAC 47/SR 2041-50-1

0,4
Cuiabana 0,4,
CNA 5982 NDR 97 0,8
CNA 6033

~'

CNA 6043

ITA 141 0,8

IRAT 216 0,8

IR 5987-26-1 0,8

CNA 6030 PADI SENEMAK 0,8

CNA 5982 NDR 97 0,8

CNA 5986 RE 352-G-1 0,8

CNA 5996 VL 206 0,8
CNA 1402 Iguapão 0,8

CNA 4252 JHUM SONALICHI KON 0,8

CNA 6587 Maranhão Branco 0,8

CNA 5659 Arroz Ligeiro 0,8

CNA 5303 ITA 130 0,8

CNA 4856 SEM 123 0,8
CNA 0943 CICA 4 0,8
IAC 215R IAC 1246/Dourado Precoce 1,6

IRAT 25R-
--- -- ------1----,----

CNA-lRAT 5/2/1

lRAT 13/Dourado Precoce 1,6

60,0

* Mistura de linhas com genes de resistência à brusone de BG90-2, Três Marias,
Pussur, Ramtulasi, H-5, Dawn , Basmati 370 e Colômbia-L
Mistura de linhas com genes de resistência à brusone de T-23, CTG1516, C46-
15, Carreon e Tetep.

**



TABELA 12. Composição da população CNA9 sintetizada, visando seleção para
adapatação a solos de baixa disponibilidade de fósforo
1992/93.

INTRODUÇÃO ORIGEM PARTICIPAÇÃO
RELATIVA

IRAT 237

IAC47/IRAT 13
IAC2S/63-83

IAC47/IRAT 13

RS 25/IAC25

0,70CNA4164
CNA4166 0,31
CNA4180 0,70

2,00

IR 5516-18-1 2,80

CNA5166

IAC25/63-83
IAC25/63-83
IAC25/63-83

0,31CNA5164
CNA5165 0,31

0,31

L 80-67 linhagem do IAPAR 2,80

CNAx511-16-B-5 IAC47/IRAT 13
IAC2S/63-83

IAC25/63-83

0,70

CNAx093-BM30-BM29P-2 0,31

CNAx095-BM30-BM9-4 0,31

IR3646-8-1-2 2,80

CNA4136
IAC25/63-83

IAC25/63-83

0,31CNAx095-BM30-BMP-28
0,31

IRAT144 IRAT 13/IRAT 10 2,80

Cuiabana IAC47/SR 2041-50-1 2,80

Fernandes Variedade tradicional 2,80

CNA4122 IAC25/62-83

IAC47/63-83

0,31

Rio paraguai 0,73

IAC25* IAC1246/00urado Precoce 5,60

lRAT 112R* lRAT 13/00urado Precoce 5,60

CNA-lRAT 5/2/1 64,38
* Mistura de linhas resistentes à brusone, com genes de BG90-2, Três Marias,

Pussur, Oawn, Basmati 370, H-5, Colômbia 1, Ramtulasi.
Mistura de linhas com genes de resistência à brusone de T-23, CT1516, C46-15,
Carreon e Tetep.

**
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INTROOUCTION

Genetic uniformity, ar lack of genetic diversity, is of major concern to
breeders, geneticists, and the agricultural community in general. In many
crops, genetic improvement is usually accomplished by reducing genetic
diversity in the gene pools used to develop the new cultivars. But genetic
uniformity is now considered as i~creasing a crop's potential vulnerability to
disasters caused by biotic or abiotic constraints.

The status of rice improvement in Latin America was recently studied by
the CIAT Rice Program (1). Fourteen national programs (NARDS), representing
seven countries and nearly 95% of the rice-growing area, have active crossing
programs and have, consequently, generated genetic variability to solve
varietal problems.

But, when tracking down ancestors, the genetic diversity of irrigated
lowland rice varieties developed for the region is seen to depend on a genetic
core of 14 landraces. Although this core represents a moderately wide genetic
base, the released varieties seem to have reached a plateau in terms of yield
potential. Upland rice varieties are mostly bred in Brazil, and the genetic
base of the more traditional Brazilian upland IAC cultivars is made up of six
landraces. The more modern lines, incorporating African, Asian, and U.S.
germplasm, were developed by CNPAF and IAC after 1987. Although the yield
potential of the genetic core of upland rice is still expanding, it has
increased by an average of only 17.3% with the release of new varieties.

A way of broadening the genetic base Df lato, American rice and
assessing the genotype-by-envirorment interaction ,site relationships) is to
identify specific potential parents and pool them to develop new, genetically
broad-based, breeding material.

CIAT and CIRAO-CA new breeding strategies focus on developing and
improving populations to provide sources of potential parents with specific
traits required by national breecling programs. One suitable breeding method
to achieve this goal is recurrent selection.

Recurrent selection is cyc"lical, each cycle having two phases: (a)
selection of genotypes with favorable traits; and (b) intercrossing of
selected genotypes. This process promotes chromosomal reassortment and useful
segmental interchanges, and gradually concentrates the frequency of desirable
alleles.

A rice recurrent selection program, involving the recessive male-sterile
gene of IR 36, started in 1984, in Brazil, as a collaborative project between
CNPAF/EMBRAPA and CIRAD-CA (formerly IRAT).



By targeting different rice ecosystems, several gene pools and
populations have been obtained. These are upland tropical japonica, lowland
tropical indica, upland and irrigated tropical high altitude, and irrigated
temperate japonica. The traits sought for were grain quality, blast
tolerance, drought tolerance, and yield potential.

Some of these gene pools and populations have been the starting point
for recurrent selection in different countries of Latin America (Brazil,
Argentina, and Colombia), Africa (Côte d'Ivoire, Mali) and Madagascar. CIAT
introduced a set of selected gene pools and populations to Colombia in 1992
from Brazil (CNPAF) and French Guiana (CIRAD-CA). The performance of this
material was observed and characterized in different Colombian rice ecosystems
to assess its potential in a recurrent selection programo

RECURRENT SElECTION FOR UPlAND RICE ECOSYSTEMS. 1992-1994 Activity Report.-
In 1992, the CIAT Rice Program introduced eight gene pools and

populations for tropical uplands, tropical lowlands, tropical rainfed
lowlands, and temperate irrigated areas.

According to the nomenclature system used for rice gene pools,
populations, and recurrent selection breeding (2), a gene poo7 is a specific
and unique genetic background. It results from combinations among genotypes
that are pooled together in similar or different proportions through crossing.
A male-sterile gene may or may not be used. A popu7ation is the result of
applying any breeding procedure on these backgrounds.

The principal activities of the CIRAO-CA/CIAT study were,(Figure 1):
(a) to understand the performance of introduced germplasm in the upland acid

soils of the Colombian savannas,
(b) to increase seed of introduced germplasm by harvesting fecundated male-

sterile plants,
(c) to identify adapted fertile genotypes for use in breeding programs for

traditional lines,
(d) to start recurrent selec~ion by recombining the best selected genotypes

in the introduced germplasm, and
(e) to create new populations by incorporating the best locally adapted

lines of CIAT's upland rice breeding program into introduced germplasm
that provide a good source of male-sterile genetic background.

MATERIAlS ANO METHODS
One tropical japonica upland gene pool (CNA-IRAT 5/0/3), one tropical

japonica upland population (CNA-IRAT A/O/I), and two tropical indica/japonica
populations (CNA-IRAT P/l/0F and IRAT Lulu/O/l) were observed in the acid-soil
upland savannas of ~La Libertad~ Experiment Station, Colombia. The origin and
the genetic constitution and recombination-selection status of these gene



pools are presented in Figure 2 ~nd Tables 1 to 4.
. . .Each p~pulation was represented by 2,000 p1ants, planted in plots on
lndlvldual hllls at a density of 0.5 m between plants and 0.3 m between rows.
Such a planting arrangement enabled easy distinction between fertile and male-sterile plants.

Two sowing dates, spaced by 10 days, for planting 1,000 seeds each date,
permitted adequa te natural intercrossing between early and late genotypes and
maintained the genetic variability of the original population. To avoid
pol1en contamination, each gene pool or population was "fenced" by four
densely planted rows of maize 15 days after the later sowing date.

Each material was characterized by sampling about 400 individual plants
for acid-soil tolerance and initial vigor 45 days after sowing (DAS) and at
heading (50%), for plant height at harvest, number of fertile and male-sterile
plants at flowering, tillering at 45 DAS, tolerance of neck blast, and seed
set of male-sterile plants.

RfSULTS ANO OISCUSSION

Performance of introduced gene pools and populations in acid soils of the
Colombian savannas

To1erance of soi1 acidity. Figures 3 and 4 show the variability
observed. The CNA-IRAT 5 upland japonica gene pool was the most tolerant of
soil acidity, with 31.5% of plants being symptomless. The IRAT Lulu
indica/japonica popu1ation was the most poorly adapted, with on1y 9.4% of
plants being symptomless.

Assuming classes 1 and 3 as tolerant and classes 5, 7, and 9 as
susceptible to soi1 acidity, the resu1ts show that more than 82% of plants in
gene pool CNA-IRAT 5 and populations CNA-IRAT A and CNA-IRAT Pare tolerant of
acidity. On1y 66% of plants in the IRAT Lulu population were tolerant.

The differences can be explained by looking at the genetic constitution
of the different germplasms: CNA-IRAT 5 and CNA-IRAT A have a 100% tropical
upland japonica background.
In contrast, CNA-IRAT P and IRAT Lulu, respectively, have a 50% and 25%
background from the CNA-IRAT 5 gene pool, which is we11 adapted to acid soi1s.
As the indica/japonica populations, containing the best adapted material,
became "diluted," they became 1ess adaptable to acid soils.

Initial vigor. Figures 5 and 6 show the variability observed. lhe most
vigorous germplasm have an indica/japonica background. Considering classes 1
and 3 as good early vigor, the CNA-IRAT P and IRAT Lulu populations had having
50.8% and 38.4% of vigorous plants.

These results confirm those of traditional breeding where
indica/japonica derived lines show, in most cases, significant1y higher
initial vigor under up1and conditions because their abundant superficial root
system is more efficient in absorbing soil nutrients.



The differences in early vigor observed between the two indica/japonica
populations can be explained by the fact that the genetic background of 1RAT
Lulu is only 25% CNA-IRAT P--the most vigorous population--and also contains
aromatic rice lines, which are known for their poor early vigor.

Flowering date. Time to flbwering was scored on an individual plant
basis in each population (Figure 7). The CNA-IRAT P and IRAT Lulu
indica/japonica populations were the latest to flower, with 42.6% and 67.5%,
respectively, of plants flowering after 95 days. 1n the CNA-IRAT 5 gene pool,
38.6% of genotypes were early and 8.6% were intermediate, whereas in the CNA-
IRAT A population 29.7% were early and 38.6% were intermediate.

The earliness of the CNA-IRAT A population can be explained by its
genetic background: although it derived from the CNA-IRAT 5 gene pool, a 50%
new variability was introduced from seven upland japonica lines that were
early flowering.

Plant height. The distribution of plant height differs when comparing
japonica and indica/japonica germplasm (Figure 8). In the CNA-IRAT P and IRAT
Lulu populations (indica/japonica), the number of smaller plants (40.9% and
50.3%, respectively) was higher than in the japonica-only populations CNA-IRAT
5 and A (28% and 20.7%, respectively). These results can be attributed to the
introduction of semidwarf indica lowland material into the upland japonica
gene pool CNA-1RAT 5.

Tillering. The indica/japonica populations CNA-1RAT P and IRAT Lulu
show higher tillering ability (Figure 9). About 80% of variability was
concentrated between 17 and 36 til1ers per planto 1n the japonica germplasm,
the maximum variability was 9 to 16 tillers per planto The differences may be
a result of introgression of the modern high-tillering indica lines into the
japonica gene pool CNA-IRAT 5.

Talerance af blast. The upland gene poal CNA-IRAT 5 and population CNA-
IRAT A, respectively, showed 6.8% and 3.7% susceptibility to neck blast
(Figure 10). 1n contrast, the indica/japonica papulations were more
susceptible, especially IRAT Lulu, with 52.1% of plants attacked. This high
value can be explained by the population's genetic background of 75% indica
and aromatic lines. Because it tolerates blast so poorly, this population was
discarded.

Male-sterile and fertile plants ratia. At flowering, and twice a week
afterward, the ratio between male-sterile and fertile plants was determined in
each population. The ratios were 35.2% for CNA-1RAT 5, 23.7% for CNA-IRAT A,
19.5% for CNA-IRAT P, and 38.2% for IRAT Lulu (Figure lI). Seed increase for
CNA-IRAT 5 and A, and IRAT Lulu was achieved from fecundated male-sterile
plants during the first or third recombination cycle, and for CNA-IRAT P from
fertile plants during the first selection cycle.

If the status of the germplasm received (Tables 1 to 4) is checked, then
the theoretical values, based on their seed origin, would have been 50.0% for
CNA-IRAT 5/0/3, A/O/I, and IRAl Lulu/0/1, and 25.0% for CNA-IRAT P/1/0F.
Similar, unexpectedly lower, ratio values have been reported by J. Taillebois
(3) and are caused by gametic ~elect;on of the ms gene.



Seed set af male-sterile plants. At harvest, the number of seeds
produced by male-sterile plants was scored: 50% of male-sterile plants had
between 1 and 10 seeds and the other 50% between 10 and 40 seeds (Figure 12).
In the CNA-IRAT A population, with a narrower variability in time to
flowering, 33% of male-sterile plants had between 10 and 40 seeds per planto
Overall, the seed production values show that the outcrossing rate of male-
sterile plants in the populations is sufficient to seed multiply the
germplasms.

Gene pool and population seed increase

Each germplasm segregates for a recessive male-sterile gene. Under
field conditions, where fertile and male-sterile plants are mixed, each male-
sterile plant is fecundated by tre pollen of neighboring fertile plants.
Consequently, seed increase and handling of the recessive male-sterile gene
can be done by harvesting seeds produced on male-sterile plants.

At flowering, and twice a week afterward, male-sterile plants were
identified, an easy process because of their wrinkled, white, fine anthers.
Equal-sized samples of seeds were harvested from all male-sterile plants to
avoid biasing the original genet"ic composition of the germplasms. The samples
were mixed and stored for further use.

Selection of fertile genotypes for line developrnent

If adapted to local conditions, the populations are a saurce af
potentially good genotypes for fixed line development.

In the 1993 first semester cropping season, individual fertile plants
were selected from introduced germplasm (Table 5). Selection criteria used
were those of the breeding program: (a) initial vigor (ranked at levels from 1
to 7, where 1 is highly vigorous and 7 is no vigor), (b) acid-soil tolerance
(1 to 5, where 1 is highly tolerant and 5 highly susceptible), (c) time to
heading (less than 86 DAS), (d) plant height (less than 95 em), (e) tillers
per plant (more than 6), and (f) tolerance of neck blast (I to 9, where 1 is
resistant and 9 susceptible).

A total of 203 fertile plants were selected: 76 for CNA-IRAT 5/0/3, 111
for CNA-IRAT A/O/I, and 16 for CNA-IRAT P/l/DF. These numbers directly
reflect the evaluation of the germplasm. Because of their susceptibility to
neck blast, only a few plants were selected from the CNA-IRAT P/l/DF
population, and none from the i~dica/japonica population IRAT Lulu/O/I.
However, good phenotypes were found within these germplasms.

The 203 F2 progenies entered line selection and were evaluated in the
1993 off-season. Bulk and individual plant selections were done, based on
highly inherited traits. As a result, 15 bulks and 8 individual plants were
selected from the CNA-IRAT 5/0/3 gene pool, 27 bulks and 4 plants trom the
CNA-IRAT A/D/I population, and 5 bulks and 7 plants from the CNA-IRAT P/I/OF
population.



In the 1994 fírst semester croppíng season, 66 F3 progenies were
evaluated and selected. As a result, 4 progenies were selected from CNA-IRAT
5/0/3 and 15 from CNA-IRAT A/O/l No F3 progeníes were selected from CNA-IRAT
P/1/0F because of their poor agronomic characteristics.

In the 1993 off-season, fertile plants were selected from the enhanced
populations after the first selection cycle (made on male-sterile plants in
the 1993 first semester cropping season) for acid-soil tolerance. A total of
148 plants were selected: 59 from CNA-IRAT 5\SA\0\3, 82 from CNA-IRAT
A\SA\O\l, and 7 from CNA-IRAT P\SA\O\OF. In the 1994 first semester cropping
season, the F2 progenies were evaluated and 38 were selected (25 from CNA-IRAT
5\SA\0\3 and 13 from CNA-IRAT A\SA\O\l).

In the 1994 first semester cropping season, fertile plants were selected
from the first recurrent selection cycle (selection of male-sterile plants in
1993 first semester and recombination cycle in 1993 off-season). A total of
229 plants were selected: 31 from CNA-IRAT 5\SA\1\3,SA\0; 167 from CNA-IRAT
A\SA\l\l,SA\O; and 31 from CNA-IRAT P\SA\l\OF,SA\O.

Seed increase of the F4 1993 first semester, F3 1993 off-season, and F2
1994 first semester progenies was carried out in 1994 off-season at the CIAT-
Palmira Experiment Station.
Recurrent selection breeding

The recurrent selection breeding method used
populations was bulk selection ofselected male-st
was applied to the two best adapted populations .'
and saved time, space, and monej.

for the gene pool and
'le plants. This method
A-IRAT 5 and CNA-IRAT A),

The selection criteria used to choose male-sterile plants were those
used for choosing fertile genotypes. From the CNA-IRAT A population, 60 male-
sterile plants were selected and from the CNA-IRAT 5 population 39. Equal
quantities of seed per selected plant were mixed to conform with the selected
population (selection 1 and recombínation O).

The first recombination cycle of the first selection in the original
germplasms took place during the 1993 off-season by harvesting seeds of
outcrossed male-sterile plants (select;on 1 and recombínation 1). The second
round of selectíon was made ín the recombination 1 of the selection 1 during
the 1993 off-season. The third round of selection was made in the
recombinatíon 1 of the selection 2 during the 1994 cropping season. The
recombination 1 of the thírd selection was made in the 1994 off-season.

During the selection and recombination of male-sterile plants, fertile
plants were also selected for comparing, at a later date, the performance of
lines from the original population and the selected-recombined ones.
New population

Df all the introduced germplasm the most useful for upland acid-soil
savannas was the CNA-IRAT A. lt was chosen as having the male-sterile
background wíth the best potential to create an improved, locally adapted



population. To create this population, eight breeding lines (Table 6) were
selected from the CIAT upland breeding programo

A minimum of four, differert, selected male-sterile plants of the CNA-
IRAT A population were manually rrossed with plants of each selected line.
Each of the resulting FI progenies was grown separately and observed at CIAT-
Palmira under irrigated conditions to ensure good F2 seed production. Because
of very high levels of sterility in individual FI progenies (Table 7) the
cross between the line CT lI608-9-2-I-2-M and the CNA-IRAT A population was
discarded.

Genotypes were selected from each FI progeny and F2 seeds of the
selected FI plants were harvested and mixed in equal proportion. F2 seeds of
each of the seven crosses were míxed in equal proportions to produce the new
basic population, now identified as PCT-4\O\O\O. Table 8 shows the genetic
constitution of the new population and Figure 13 the process of creating that
population.

The first recombination cycle is under way. The performance of the new
population after one cycle of recombination will be characterized and compared
with the original CNA-IRAT A population in acid-soil savannas in the 1995
season.
CONCLUSIONS

The characterization of introduced germplasm was essential for
understanding its performance in the acid-soil uplands of Colombia and for
selecting the best locally adapted populations (CNA-IRAT A and CNA-IRAT 5) to
start population improvement and recurrent selection breeding.
Changes in characteristics were monitored among the different germplasm
materials studied.

All three populations derived from the same upland japonica gene pool
(CNA-IRAT 5) through introgression of early flowering, upland japonica lines
(CNA-IRAT A), modern lowland indica lines (CNA-IRAT P), or modern lowland
indica and aromatic irrigated lines (IRAT Lulu).

Results show that changes can be expressed in the characteristics of new
populations derived from the same original germplasm.

Breeders must carefully choose the male-sterile background (adapted to
local conditions) and the lines to be introduced (according to the objectives
of the breeding program) if they are to improve populations through recurrent
selection.
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Tolerance to soil acidity
Figure 3
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Talerance to sail acidity
Figure 4
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Initial Vigor
Figure 5
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Initial Vigor
Figure 6
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Flowering time
Figure 7
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Plant height
Figure 8
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Tillering
Figure 9
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Tolerance to neck blast
Figure 10
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Male sterile and fertile plant ratio
Figure 11
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Male sterile plant seed-set
Figure 12
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Figure 13
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CIAT/CIRAD-CA New Population
Flow chart

Evaluation and characterization of CNA-IRAT 5 Gene Pool
and CNA-IRAT A, CNA-IRAT P and IRAT Lulu Populations

I Selection of CNA-IRAT A populationI source of male-steri le background

I Selection of 8 savanna lines I

r-r- J'- ---.J'-- --,
Individual crossing of the 8 savanna lines I
with C~A-IRAT A male-sterile plants

I
Observation of each F1
Individual F1 plant selection
In each F1, harvest and mixture of F2's seeds inI equeal proportion

I Mixture of the 8 F2's seeds

~OPulation PCT-4\O\O\O
-I

1 ---------,

~t recombination cycle on male-sterile plants
~.atl0n PCT-4\O\O\1

i

~'luation under savanna conditions of the first
~Ombination cycle

J-: Plant Selection 1

.----l-i-ne-iII'4'rovement I '--M-a-s-s-a-l-R-ec-u-'-r-r-en-t-S-e-lec-t-i-on-'

Selection of F1 fertilel
plants L-F_i_r_s_t_S_e_l_e_c_t_i_on_C_y_C_le_on I_ male-sterile plants ~

1. A is first semester croping season, savanna conditions (EELL)
2. A is first semester and 8 second semester, lowland irrigated conditions (EEP)



Table 1.

GENETIC CONSTITUTION DF CNA-IRA T 5 GENE POOL

CNA-IRAT 5 is a japonica popycytoplasmic Gene Pool made of 26 Upland japonica lines
crossed to the genetic male-sterile IR36 mutant line.

LlNES

BEIRA CAMPO
CNA 4097
CNA 4145
IRAT 177
IREM 41-1-1-4
PALHA MURCHA
TOX 1011-4-2
CNA 5171
CASCA BRANCA
CNA 5179
CNA 770187
COMUN CRIOLO
JAGUARY
L13
L 81-24
SANTA AMARICA
CUIABANA
IRAT 237
IAC 165
IREM 247
IAPAR 9
IRAT 112
CNA 4135
IREM 238
ARROZ DE CAMPO
Ca 435
PALAWAN

BRAZILlAN GERMPLASM
IRAT 2 I IAC 25
IAC 47 I KINANDONG PATONG
MUTANTE OF IRAT 79
MUT ANTE OF MAKOUT A
BRAZILlAN GERMPLASM
IRAT 13 I DP 689 1i TOX 490-1
IAC 47 I IRAT 13
BRAZILlAN GERMPLASM
IAC 47 I IRAT 13
BRAZllIAN GERMPLASM
BRAZllIAN GERMPLASM
BRAZILlAN GERMPLASM
BRAZILlAN GERMPLASM
IAC 20911 JAGUARY/I IRAT10
BRAZILlAN GERMPLASM
IAC 471 SR 2041-50-1
IAC 25 I RS 25
DOURADO PRECOCE I IAC 1246
MUT ANTE OF IAC 25
BATATAIS I IAC F3-7
DOURADO PRECOCE I IRAT 13
IAC 47 I IRAT 2
PJ 110 I IAC 25
BRAZILlAN GERMPLASM
AFRICAN GERMPLASM
ASIAN GERMPLASM

IR 36 MALE-STERILE MUTANT

* Cytoplasm mixture

Identyfication status of the introduced Gene Pool:
CNA-IRAT 5/0/3 , three recombinations and no selection.

PARTICIPATION

5.39%
5.39%
5.39%
5.39%
5.39%
5.39%
5.39%
2.69%
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
8.10% *
6.73% *
2.69% *
2.50% *
1.57% *
1.47% *
1.36% *
1.35% *
1.25% *
0.84% *

12.50% *

12.50% *



Table 2.

GENETIC CONSTITUTION OF CNA-IRAT A POPULATION

CNA-IRAT A is a japonica Population derived trom the CNA-IRAT 5 Gene Pool by crossing
male-sterile plants with 7 early upland japoníca línes.

LlNES PARTICIPATION

IRAT 104
53/2
IRAT 257
BATATAIS
BATATAIS 1
IRAT199
LIGEIRO

IRAT 13/MOROBEREKAN
IRAT 2 1 IAC 25
MUTANTA OF MAKOUTA
BRAZILlAN GERMPLASM
BRAZILlAN GERMPLASM
CUTTACK 4 / IRAT 104
BRAZILlAN GERMPLASM

6.25%
12.50%

6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%

CNA-IRAT 5 GENE POOL 50.00%

Identyfícation status of the introduced Population:
CNA-IRAT A10/1 , one recombination and no selection.



Table 3.

GENETIC CONSTITUTION OF CNA-IRAT P POPULATION

CNA-IRAT P is an indica-japonica Population derived from the CNA-IRAT 5 Gene Pool by
crossing mala-sterile plants with 14 indica lowland lines.

LlNES PARTICIPATION

CNA 3762
CNA 5193
IR 13540-56-3-2
CNA 4993
DAWN
IAC 120
BR-IRGA 409
IET 4094
METICA 1
CNA 4899
CNA 4988
CNA 4223
CNA 3942
CIWINI

3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
375%
3.75%
3.75%

CNA-IRAT 5 50.00%

Identification status of the introduced Population:
CNA-IRAT P/1/0F , one selection, harvest on fertile plants and no recombination.



Table 4.

GENETIC CONSTITUTION OF IRAT Lulu POPULATION

IRAT Lulu is an indica japonica Population derived trom the CNA-IRAT P Population by crossing
male-sterile plants with 9 indica lowland, 4 upland japonica and 4 aromatic lines.

L!NES

BR-IRGA 410
BR-IRGA 412
CICA 8
ICA 10
CT 6196-33-11-1-1
CT 6241-1-19-2-5-2
KHAO DAWK MAL!
KHAO DAWK MAL! L
HOM MAL!
HOMMAL!1
METICA 1
IRAT 216
DIWANI
CIWINI
MANA 1
CT 8396-4-1
CNAx 2971-8-2

CNA-IRAT 5
CNA-IRAT P

PARTICIPATION

Lowland indica
Lowland indica
Lowland indica
Lowland indica

Upland japonica
Upland japonica

Aromatic
Aromatic
Aromatic
Aromatic
Lowland indica
Upland japonica
Lowland indica
Lowland indica
Lowland indica
Upland japonica
Upland japonica

2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%
2.94%

Japonica Gene Pool
Indica/japonica Population

25.00%
25.00%

Identification status of the introduced germplasm:
IRAT Lulu/O/1, one recombination and no selection.



Table 5

Une development: Gene Pool CN.A-IRAT 5, Populations CNA-lRAT AJO/1 and
CNA-IRAT P/1/0F

Number of individual plant and bulks evaluated during the period 1993A -199481

---------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------
1993A
19938
1994A
19948

CNA-IRAT 5/0/3 CNA-IRAT 5\SA\0\3 CNA-IRAT 5\SA\1\3,SA\0

2000
76 F2
23 F3

4 F4

1048
59 F2
25 F3

1000
31F2

================================================================
1993A
19938
1994A
19948

CNA-IRA T AlO/1 CNA-IRAT A\SA\0\1 CNA-IRAT A\SA\1\1 ,SA\O

2000
111 F2
31 F3
15 F4

1048
82 F2
13 F3

1000
167F2

================================================================
1993A
19938
1994A
19948

CNA-IRAT P/1/0F CNA-IRAT P\SA\O\OF CN.A~IRAT P\SA\1\OF,SA\0

2000
16 F2
12 F3
O F4

500
7 F2
O F3

1000
31 F2

1 A and 8 are the first and segond semester growing seasons



Table 6

General characteristics of the 8 CIAT savanna rice lines used to set-up the PCT-4
population

( observations made at the savanna experimental station )

Unes Vg BI Bs LSc
( 1 - 9 , )

FI 50%
Days

NBI Gd
(.... 1-9 ....)

Ht
cm

Ac
( 1-9 )

CT6196-33-11-1-3-M 5 5 3 91 3 60

CT11231-2-2-1-4-M 7 :3 78 52

CT11231-2-2-3-1-M 5 3 78 57

CT11231-2-2-2-1-2-M 5 3 78 50

CT11608-8-6-M-2-M 3 3 78 78 3

CT11608-9-2-1-2-M 3 1 3 79 3 60

IR53167-3-M 5 3 5 1 69 59 3

A8-394-M 3 3 65 3 60 3

Vg = Inicial vigor
BI = Leaf Blast
Bs = Brown spot
LSc = Leaf scald
FI 50% = 50% Flowering
NBI = Neck blast
Gd = Grain descoloration
Ht = Height
Ac = Acidity " syndrome "



Table 7

Characteristics of the F1 generation of crosses between the 8 CIAT upland lines and the
male sterile plants of the population CNA-IRAT A
(observations made at the CIAT-Palmira station under irrigated eondition)

CIAT eross number
and identifieation

Flowering time Number of tillers Plant height
Days em

CT13384
CNA-IRAT A / IR53167-3-M 90 20 100.5

CT13385
CNA-IRAT A / A8-394-M 80 16 90.25

CT13386
CNA-IRAT A / CT11231-2-2-1-4-M 82 16 99.00

CT13387
CNA-IRA T A / CT11231-2-2-3-1-M 80 22 100.5

CT13388 *
CNA-IRAT A / CT11608-9-2-1-2-M 77 19 103.8 ( spicklet sterility)

CT13389
CNA-IRAT A / CT11608-8-6-M-2-M 84 20 100.3

CT13390
CNA-IRA T A / CT11231-2-2-2-1-2-M 85 20 93.5

CT13391
CNA-IRAT A / CT6196-33-11-1-3-M 88 28 104.3

* This eross was disearded beeause of its high levei of spieklet sterility



Table 8

GENETIC CONSTITUTION OF PCT- 4 POPULATION

PCT-4 is a japonica population targeting the moist savanna ecosystem of Latin America.
It is the result of the introduction of 7 CIAT upland lines in the CNA-IRAT A population.

CIAT UNES PARTICIPATION

CT6196-33-11-1-3-M 8.33%

CT11231-2-2-1-4-M 4.17%

CT11231-2-2-3-1-M 4.17%

CT11231-2-2-2-1-2-M 8.33%

CT11608-8-6-M-2-M 8.33%

IR53167-3-M 8.33%

A8-394-M 8.33%

CNA-IRAT A 50.00%



NOMENCLATURE SVSTEM

FOR RICE GENE POOLS, POPULATIONS
AND RECURRENT SELECTION BREEDING

GENERAL USE ANDCATALOGUE REGISTRATION

M. Châtel CIRAD-CA
E.P. Guimaraes CIAT



1. Introduction

In 1984, a collaborative research project between CIRAD-CA (formerly IRAT) and
EMBRAPA/CNPAF, Brazil, saw the beginning of a rice recurrent selection programo A
few years later, CIAT and IRRIdeveloped rice gene pools for population improvement.
IARCs and NARDs have used this new germplasm in their breeding programs directly
or as male sterile background to introduce new locally adapted germplasm.

Several gene pools and populations are presently used but there is no clear,
standardized nomenclature systern. So tracking their backgrounds and selection traits,
and comparing the results of breeding work and strategies, becomes increasingly
difficult. A standardized nomenclature system is needed as the recurrent selection
method becomes more integrated into traditional breeding programs, and as
institutions increase germplasm exchange.

We propose the adoption of a standard nomenclature system and that ali information
about gene pools and populations is registered in a catalogue. Each entry is to be fully
described with special emphasis on development, genetic constitution, status of the
germplasm, targeted objective(s) and ecosystems, and main agronomic
characteristics. One of the institutions would be responsible for the cataloques
coordination and upkeep.

2. Existing Nomenclatures

We first need to define gene pool and population. This proposal considers gene pool
to be the specific and unique genetic background resulting from combinations of a
group of genotypes. These may be pooled together in similar or different proportions
through crossing, with or without a gene for male sterility. Population is the result
of applying any breeding procedure to these backgrounds. It refers mainly to the
enhancement of trait(s) and the genetic modifications (introducing up to 50% new
variability) of the gene pools.

EMBRAPA/CNPAF, CIRAD-CA, IRRI and CIAT have each created and named gene
pools as follows:

CNA-IRAT - the gene pools jointly developed in Brazil by EMBRAPA/CNPAF and
CIRAD-CA (formerly IRAT);

CP - the gene pools prepared at IRRI and currently used by CIRAD-CA in Mali
(Africa);

GC - the gene pool created by CIAT.

Each gene pool received acode number for identification, (CP 122, GC 91,
CNA-IRA T 4/0/0). The breeders who developed the gene pools relate these code



numbers to their breeding activities.

In CNA-IRAT's case, after the standard institutional code (e.g. CNA-IRAT 4 gene
pool) two additional numbers are used, separated by slashes. The first is the number
of selection cycles made in the pool (CNA-IRAT 4/0). The second is the intermating
number applied to the gene pool ~CNA-IRAT 4/0/3). So the meaning of CNA-IRAT
4/0/3 is: gene pool CNA-IRAT 4, where there was no selection, but there were 3
cycles of recombination. A few populations were developed from this gene pool
following the same name pattern. One example is the CNA-IRAT 4/1 13 CIAT received
in 1993. The population came from the CNA-IRAT 4 gene pool after one selection
cycle made in the third intermating cycle.

The CNA-IRAT gene pools were formed using the male sterile gene from IR36, so
some pools have the last number followed by "F" (CNA-IRAT 4/0/1 F). In this case,
the gene pool went through one cvcle of intermating and the seed increase origínated
from heterozygote fertile plants. The same sequence of code numbers applies for the
CPgene pools ín Mali. An example is the population CP 126/111 F: gene pool CP 126
goes through one selection cvcle and one intermating with seed increase made from
heterozygote fertile plants.

At CIAT, the letters are the initials of the scientists involved in the gene pool
development and the numbers refer to the year when they obtained Soseeds. So in
1991, Ors. Guimarães and Correa-Victoria synthesized GC-91.

Two name variations occur when gene pools or populations are used as male sterile
background to introduce new variabilitv (additional lines are crossed to male sterile
plants of the gene pool or population. their genetic contribution representing at least
half of the new pool):

The germplasm name is maintained; a specific identification is added,
e.g. CNA-IRAT 1 MD1 is the first population developed for high altitude
areas in Madagascar (MO). It was derived by introducing 13 locally
adapted lines to the CNA-IRAT 1 gene pool.

The name of the original gene pool or population is not present. The new
derived population receives a new name. CNA 1 for example, comes
from introducing three lines into the CNA-IRAT 4/0/5F gene pool by
crossing the male sterile plants.

The nomenclature used to identify the CNA-IRAT gene pools and populations only
gives the number of selection and recombination cycles employed to improve them.
Further information may be needed to characterize them better.



3. Standard Nomenclature Proposal

Existing gene pools and populations and new ones need separate consideration.

3.a. Existing gene pools and populations

Since rice breeders already use the germplasm, changing existing names and codes
is not realistic. We propose keeping these names and codifications registered in the
central catalogue. International Rice Research Notes or Crop Science could publish the
registered population (See Appendix 1).

3.b. New gene pools and populations

The new germplasm may be a truly new gene pool created by an institution. Or it may
be an introduction of improved lines in an existing gene pool or population. There are
several ways this can be done:

Combining a group of genotypes through hand crossing, or by using the
male sterile genes available in their original genetic background.

Introducing more than 50% of n'~"N germplasm, crossing and
backcrossing rice lines with male steru., plants of an already developed
gene pool or population.

Crossing two or more gene pools or populations.

Combinations of the previous points or other alternatives.

Germplasm, enhanced for specific traitts) by using recurrent selection breeding in
existing or new gene pools or populations, is a special case of new populations.

In every instance, the institution that creates, modifies or selects gene pools or
populations will name them using its own criteria. It will register them in the catalogue
with detailed information about the genetic constitution and methodology used. For
exchange and publication purposes, the catalogue nomenclature is the one officially
recognized and used by the breeders.

3.c. System proposed for catalogue nomenclature of gene pools and populations

Prefix - For ali gene pools and population, we propose to use the prefixes "GP"
and "P" (capital letters}, for gene pool and population. The next letters are those of
the institutions, to name their crosses (CT for CIAT, IR for IRRI, CNA for
EMBRAPA/CNPAF, WAB for WARDA etc.). There is no space between any ofthe letters.



Numbering - The prefix is immediately followed bya dash and a number with no
spaces. This numbering system is consecutive according to the registration catalogue.

If the CIAT gene pool GC-91 is the first registered in the catalogue, followed by gene
pools or populations from EMBRAPA/CNPAFand WARDA, its officíal name will be
GPCT-l. The CNA 1 gene pool will be registered as GPCNA-2, the population
proposed by WARDA will appear as PWAB-3. A further, later CIAT gene pool might
be GPCT-4, and so on.

4. Proposal for the identification of the status of gene pool and populations

Population enhancement is a continuous process of evaluation, selection and
recombination. It is important to know the present status of the populations.

Each institution is free to use its own criteria to name the germplasm. But we suggest
the following identification of the working material as a method for breeders to handle
the populations or gene pools durfng the enhancement processoThis is useful when
communicating and exchanging information before registering the germplasm as a
new populatlori.

A full identification gives the number of recombination cycles of the gene pool or
population both before and after selection. It gives the number of selection cycles
with the traits for selection and also names the selection.

Numbers and codes can represent the traits. The official registered name is used. The
number of selection cycles follows, then the trait enhanced by the selection (use IRRI
Standard Evaluation System for Rice acronyms). They are separated bya back slash,
not the slash that is normally used for the identification of crosses. The GC-91 gene
pool, catalogue name GPCT-1, has been selected once for leaf blast. CIAT would
handle the populations as GPCT-1\BI. Numbers in the sequence identify how many
recombination cycles were used after selection, and in which recombination cycle the
selection was applied in the population.

Continuing the previous example, during this planting semester, CIAT's GPCT-1\BI
population would be named GPCT-1\BI\ 1\ 1, because the gene pool GPCT-1 was
selected for leaf blast in the first cycle of recombination, then recombined once. In
a hypothetical example, GPCT-4\O\O\O means the gene pool produced by CIAT,
fourth registered in the catalogue, with no cycle of recombination or selection. After
being worked, it becomes GPCT-·4\NBI\O\4, which means that a selection for neck
blast, with no recombination cvcle, was made in the fourth cycle of recombination of
the GPCT-4 gene pool. GPCT-4\NBI\3\4 means three cycles of recombination after
a selection for neck blast made in the fourth cycle of recombination of the original
gene pool.



In most cases, selection is made for more than a single character. In such situations,
the germplasm identification must give the acronyms of the traits. For example, if a
population is enhanced for leaf blast and brown spot at the same time, the
identification would be GPCT-4\BI,BS\2\4.

Identification of a population enhanced for a certain trait in one season, and for
another in the next, would be GPCT-4\BI\3\4,BS\O - the separated trait acronyms
indicating enhancement in different seasons.

In the case of several selections for the same trait, we recommend identification as
in the following example. Consider a CNA gene pool with four recombinations
GPCNA-4\O\0\4 submitted once to selection for neck blast and recombined twice
GPCNA-4\NBI\2\4. It is selected for the same trait the next season, then recombined
five times. The identification would be GPCNA-4\NBI\2\4,NBI\5.

When the germplasm has been sufficiently enhanced for the traitts) under selection,
the breeder can register it, following the same rules for including a new population in
the catalogue. For example, GPCT-4\NBI\3\4 becomes PCT-10, the simpler
catalogue nomenclature, the number referring to the registration. Once accustomed
to the system, we can retrace ali information on the enhancement of the germplasm.

5. Selection of Elite Unes

Two cases of extraction of elite \ines are considered; extraction using gene pools or
enhanced populations, and extraction obtained from different cycles of
selection/recombination during the improvement process of the germplasm. The
nomenclature is based on that proposed by WARDA for traditional line development
and accepted by participants of the First International Upland Breeders Workshop held
at CIRAD-CA, Montpellier-France, September 6-10, 1993.

5.a. Gene pool or enhanced populations

Nomenclature of elite Iines selected from gene pools or populations should indicate
the germplasm used to develop the line and the institution(s) involved in the processo
We propose using a ">" symbol to separate the name of gene pool population from
the assigned pedigree. Here are three examples:

GPWAB-3 > 78-4-3-2-1
This is an elite line extracted by WARDA within a gene pool they have registered.

PCT-5> WAB-4-3-2-1
This is an elite line extracted by IIIARDA within a population developed by CIAT.



PIR-7> 23-1-WAB-3-4-CNA-4-B
The population PIR-7 is produced by IRRI, within which IRRI made selection of elite
line during two generations. WARDA received the tine PIR-7>23-1 and selected
during two more generations. Finally the line PIR-7>23-1-WAB-3-4 was sent to
EMBRAPA/CNPAF and selected for one more generation. Then the seeds were
harvested in bulk.

5.b. Different cvcíes of Selection/Recombination (working material)

PWAB-7\GQ\2\3> 79-7-4-2
A WARDA population is under selection to enhance grain quality. The institution
extracts elite lines from the third cycle of recombination of the population PWAB-7,
selects once for grain quality and then recombines twice.

6. Further Considerations

6.a. Seed exchange and conservation

Each institution will have seeds of its registered gene pools or populations (breeders
seed) for exchange. When answering a seed request, the catalogue information
should also be included.

A minimum of 2000 seeds should be sent to the institution responsible for the
catalogue, with the request for registration. Each institution will be in charge of
keeping its gene pools and populations under medium-term conservation. A sample
should be sent to IRRI for long-term conservation. Each institution would have to
inform potential users in advance of its intention to discard a population no longer in
use, and send the remaining seed to IRRI for long term conservation.

6.b. Recurrent selection - activities reports

Each institution dealing with recurrent selection breeding method should report annual
activities to the central coordinator, responsible for preparing a global report on the
use of the rice gene pools and populations. The information will be sent to ali
participants whose names are in the coordinator's file.
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Appendix 1

Note published by the International Rice Research Newsletter,
June 1989 (lRRN 14:3)

CNA-IRAT 5 upland rice population

J. Taillebois and E. P. Guimarães. Coordenador arroz, EMBRAPAI Centro Nacional de
Pesquisa-Arroz, Feijao (CNPAF). C.P. 179. 74000 Goienie, Brezil.

To develop a segregating population for a recurrent selection program for drought and
field blast resistance, CNPAF and Institut de Recherches Agronomiques et des
Cultures Vivriêres (lRAT) used 27 upland rice varieties and a monogenic recessive
male sterile gene obtained by mutation on IR36 by R.J. Singh and H. Ikehashi.

We crossed and backcrossed 26 varieties to male-sterile F2 plants of Palawan/IR36
(MS +). The crosses were made to obtain a polycy:' 'asrnic population. F2 seeds of
each backcross were bulked in different proportions to ensure a different rate of each
component (see following table). The bulked seeds were considered the initial
population CNA-IRAT-5/0/0.



CNA-IRAT 5 upland rice population

Variety Parentage Proportion
rate (%)

IR36 (ms+) Mutant of IR36 12.50

Palawan" Asia germplasm 12.50

Cuiabana" IAC 47ISR2041-50-1 8.10

IRAT 237' IAC 25/RS25 6.73

Beira Campo Brazilian germplasm 5.39

CNA 4097 63-83/1AC 25 5.39

CNA 4145 IAC 47 IKinandong Patong 5.39

Cabaçu (IRAT177) Mutant of 63-83 5.39

IREM 41-1-1-4 Mutant of Makouta 5.39

Palha Murcha Brazilian germplasm 5.39

TOx 1011-4-2 IRAT 13/DP689//TOx 490-1 5.39

CNA 5171 IAC 471IRAT 13 2.69

IAC 165" Dourado Precoce/lAC 1246 2.69

IREM 247' Mutant of IAC 25 2.50

IAPAR 9' Batatais/lAC F 3-7 1.57

IRAT 112' Dourado Precoce/lRA T 13 1.47

CNA 4135' IAC 47/63-83 1.36

IREM 238' PJll0llAC 25 1.35

Arroz de Campo' Brazilian germplasm 1.25

CA 435' African germplasm 0.84

Casca Branca Brazilian germplasm 0.84

CNA 5179 IAC 4;rtIRAT 13 0.84

CNA 770187 Brazilian germplasm 0.84

Comum Crioulo Brazilian germplasm 0.84

Jaguari Brazilia.n germplasm 0.84

L-13 0.84

L-81-24 IAC 2091/Jaguari/lRA T 110 0.84

Brazilian germplasm------------------------------Santa América 0.84

, Cytoplasms used to form the population



MEJORAMIENTO DE ARROZ EN CHILE Y UTILIZACION DE SELECCION
RECURRENTE

José Roberto Alvarado AI

INTRODUCCION
El arroz se cultiva en Chile desde fines de Ia década deI treinta
y su productividad (Figura 1) y producción ha sido variable a
través deI tiempo.

Uno de los cambios producidos en el pais, en los últimos afios, se
refiere aI uso de variedades de grano largo y cristalino que en
este momento alcanza alrededor de un 60% de Ia producción de arroz.
La introducción de estas características de calidad no ha ido
asociada con una mayor potencialidad en rendimiento, ya que éstas
aI parecer están asociadas a una mayor susceptibilidad aI frio en
Ia etapa reproductiva, que Ias variedades de grano mediano, más
tradicionales en el cultivo. otros cambios se refieren aI uso de
mejor tecnologia que incluye un mejor manejo de L cultivo en
fertilización, control de malezas y manejo de agua, etc. Esto ha
producido un aumento deI rendimiento desde un promedio de 26 qqmjha
obtenido en Ia década deI 60 a más de 40 qqmjha en los últimos
afios, estimándose que el potencial de rendimiento con las
variedades actuales, es de 60 qqmjha. Productores que aplican Ia
tecnologia recomendada están alcanzando rendimientos mayores a
éste, por 10 que es necesario elevar los potenciales de rendimiento
del arroz.

El obj etivo general de la investigación en arroz es mej orar su
producción para mantenerlo rentable y competitivo como cultivo.
Para ello se requiere reforzar el mejoramiento genético y el
estudio de factores de manejo que permitan Ia expresión de Ia
potencialidad de Ias variedades, además, de una transferencia de
tecnologia que permita que los productores puedan aplicar dicha
tecnología.

En el presente documento se presentará una síntesis histórica deI
programa de mejoramiento de arroz que indica Ia necesidad de
implementar líneas innovativas de mejoramiento, especialmente de
selección recurrente, para lograr los objetivos fijados en Ia
actualidad.

AREAS DE CULTIVO
El arroz es el cultivo más importante en un área deI Valle Central
regado, conocida como zona de suelos arroceros, que posee suelos

I Proyecto Arroz, Centro Regional de Investigación Quilamapu,
INIA. CASILLA 426, FONO 42-211177, FAX 42-217852, Chillan,
Chile.



con alto contenido de arcillas yjo estratos impermeables en
profundidad, 10 que hace que dichos suelos presenten problemas de
drenaje que dificultan el establecimiento de otro tipo de cultivos.
Esta área se encuentra ubicada en Ias Regiones VI, VII Y VIII Y por
el momento se puede dividir en 4 áreas que son:

a.- Norte, VI Región, principalmente Ia provincia de Colchagua
b.- Centro Norte, VII Región, provincia de Talca y Curicó
c.- Centro Sur, VII Región, provincia de Linares
d.- Sur, VIII Región, provincia de Nuble.

Los problemas de temperaturas bajas, que producen disminución en
Ia población, alargamiento deI período de crecimiento y esterilidad
floral aumentan de norte a sur.

La investigación de arroz ha estado centrada en Ias Regiones VIII
y VII, debido a que es el área de influencia deI Centro Regional de
Investigación Quilimapu ( ex Estación Experimental) el que se
encuentra ubicado en Chillán, provincia de Nuble, limite de la
región arrocera.

SITUACION DEL MEJORAMIENTO GENETICO
El Ministerio de Agricultura creó el Programa de Mejoramiento de
arroz alrededor de 1953, que pasó a formar parte del INIA desde su
creación en 1964.

En su primera etapa como Ministerio, desde 1953 a 1963, el trabajo
se concentró especialmente en el mejoramiento genético utilizando
los métodos: de selección de lineas puras del arroz que sembraban
los agricultores y la introducción de material genético desde
diversos países.

En esa misma época se creó Ia Estación Experimental Huencuecho
(privada) ubicada en Pelarco, provincia de Talca, que trabajaba en
una linea similar a la del Ministerio de Agricultura.

Los resultados de este trabajo, selección de plantas en poblaciones
heterogéneas, dio origen a Ias primeras variedades de arroz
(Lonquén Amarillo, Rendifén, Precofén, Mapufén, Llanera, Gavilla y
Oro entre otras). De las variedades liberadas alcanzaron
importancia en el cultivo las variedades Lonquén Amarillo y sobre
todo Oro, que era una linea del Ministerio de Agricultura inscrita
por Ia Estación Experimental Huencuecho, y que actualmente es Ia
segunda variedad en importancia.

En la segunda etapa correspondiente al primer decenio deI INIA, se
inició un fuerte programa de híbridización y selección utilizando
el método de Pedigree, 10 que ha dado origen a Ias últimas
variedades liberadas (Diamante, Quella, Niquén, Perla y cristal)
además de mantenerse una constante introducción de material.
Diamante se ha transformado en Ia variedad más importante en Ia
producción nacional en los últimos afios, y con ella se introdujo a
Ia producción nacional arroz de grano largo y cristalino.



Por otra parte, aL principio de Ia década de los setenta Ia
Estación Experimental Huencuecho cerró sus puertas y luego de un
tiempo el material genético fue adquirido por Ia empresa INOUS que
se dedicaba tanto a Ia producción de semillas como a Ia elaboración
deI arroz. El trabajo de esta empresa, produjo Ias variedades
Perla y Cristal. Este programa fue descontinuado y el material
genético comprado por Ia Arrocera TUCAPEL. Actualmente este
material está siendo evaluado por INIA.
En una tercera etapa deL proceso de mejoramiento se comenzó a
trabajar con centros internacional especialmente el CIAT, ubicado
en Colombia, 10 que ha permitido aI programa de mejoramiento de
arroz utilizar métodos de mejoramiento innovativos, como es el uso
de doble haploides, de los cuales existen líneas promisorias en
este momento. el trabajo colaborativo con CIAT dio sus primeros
frutos aI liberarse Ia variedad Buli, que introduce Ia
característica de grano fino a Ia producción arrocera nacional.
Los principales objetivos deL Programa de Mejoramiento Genético deL
Arroz son: tolerancia aL frío en Ias etapas de germinación,
plántula, meiosis y floración, tolerancia aI manchado de grano,
mejorar Ia calidad deI arroz desde el punto de vista industrial y
comercial, mayor resistencia aI desgrane y precocidad en Ias
variedades de grano largo y mayor potencial de rendimiento.
Para avanzar rápidamente, deben utilizarse además métodos
innovativos de mejoramiento genético que todavía no se han
utilizado en el país, como son el uso de selección recurrente, el
estudio de producción de híbridos en arroz y Ia utilización de
herramientas biotecnológicas, que son altamente necesarias para
mantener un programa de mejoramiento en forma eficaz, eficiente y
competitivo. Esto significa que es necesario inyectar más recursos
a Ia investigación si queremos que esta siga ayudando en buena
forma a Ia producción nacional de arroz.
USO DE SELECCION RECURRENTE
AI definir que en el área arrocera existen diferentes zonas, es
necesario plantear que es posible seleccionar genotipos que se
adapten mejor a determinadas condiciones. Probablemente en el
norte de Ia zona arrocera se puedan cultivar condiciones
climáticas, de suelos y de manejo imperantes. Un método que
permitiría seleccionar materia en estas condiciones es Ia
utilización de poblaciones de selección recurrente, ya que permiten
mantener una alta variabilidad genética y/o seleccionar fuertemente
para lograr una alta ganancia genética en corto tiempo.
El objetivo de esta unidad es introducir y trabajar, con una
población para selección recurrente, para condiciones templadas,
desarrolladas por ClRAO-CA, Francia. La selección de líneas se
realizará en dos condiciones ambientales diferentes, además se
comparará el avance logrado en estas dos condiciones ambientales y
en el futuro utilizar esta población recurrente en un programa de
producción de híbridos.



DESARROLLO
La población fue sembrada en dos localidades, en Chillán extremo
sur y Colchagua, extremo norte deI área arrocera. En chillán se
espera lograr material que sea tolerante a temperaturas bajas en
los diversos estados de crecimiento y en Colchagua material que se
adapte a esa zona que presenta menos problemas de bajas
temperaturas y aparentemente mayor potencialidad de rendimiento.

El sistema a emplear será selección de plantas, en 10 posible, Ia
utilización de cultivo de anteras, ya que esta tecnologla permite
ahorro de tiempo.



RECURRENT SELECTION IN RICE
GENE POOLS AND POPULATIONS

Review of present status and progress

Document prepared by

M. Châtel, CIRAC-CA and E.P. Guimaraes, CIAT



Since 1990, CIRAD-CA Rice Program have yearly reviewed the status and
progress of recurrent selection in rice gene pools and populations.
The CIAT Rice Program have made the same for the hand-crossed germplasm it
has developped.
This 1994 publication is also a response to the recommendation made during the
First International Upland Rice Breeders Workshop held at CIRAD-CA, 6-10
September 1993, Montpellier, France, and assigned to uso

We aim to produce a document with updated information on the topic and through
this to maintain communication links with those currently working with this
methodology. They include international institutions (e.g. CIRAD-CA, CIAT,
WARDA, and IRRI), national programs of Latin America (e.g. Brazil, Argentina, and
Colombia), and of Africa (e.g. Ivory Coast, Mali and Madagascar).

We want to acknowledge and thank ali colleagues who provided us with detailed
information and documents this year: N. AHAMADI, J. ANGELBERT,
R. DECHANET, M. VALES, and S. VEILLET from CIRAD-CA; P.H. RANGEL and
P.C. NEVES from EMBRAPA/CNPAF, and C.P. MARTINEZ trom CIAT.



A. INTRODUCTION

Genetic uniformity, or lack of genetic diversity, is of major concern to geneticists,
breeders, and the agricultural community as a whole. In many crops a significant
amount of genetic improvement has been achieved. But it is always related to
losses in genetic diversity in the gene pools used to develop the new cultivars. A
consequence of genetic uniformity is the potential vulnerability to disasters caused
by biotic or abiotic constraints.

Recurrent Selection

One way of broadening the qenetic base of gene pools to be used in breeding
programs is to concentrate efforts in an intensive identification of well-targeted
potential parents. These are recombined and produce basic populations to be
enhanced by breeders.

Recurrent selection is a suitable breeding method to achieve this goal. It
allows us to develop and improve genetic pools by successive selection and
recombination cycles. With this method we can increase the frequency of
favorable genes and concentrate them for quantitative inherited traits by promoting
chromosomal reassortment and segmental interchanges.

In traditional breeding programs for autogamous species, breeders apply a
type of recurrent selection method. In general, the improvement process starts
from a genetic base consisting of several single, triple or multiple crosses, from
which \ines are developed. The breeder uses these improved lines as parents for a
new series of crosses, starting what in recurrent selection would be called a new
cycle. 50 the intercrossing phase consists of a few single or multiple crosses and
completing a cycle normally takes longer.

This process limits long term genetic gains because of this time component
(high number of selfing qenerations before new intercrossing), and the narrow
genetic base used (related and relatively few parents involved in the crosses).

To avoid these drawbacks, recurrent selection methods have been proposed
in rice, similar to those used in the breeding of allogamic species.

In rice, as in many other crops, the major traits such as grain yield,
adaptation and tolerance to biotic and abiotic stresses depend on polygenic
characters. Population improvement and recurrent selection methods must be
considered as new breeding tools to improve the fuller expression of desirable
individual or multiple traits in a single or different gene pools. Traditional breeding
methods are combined with recurrent selection to assess the genetic gains, to
develop enhanced potential parents and fixed !ines for immediate release.



In autogamous species, the intercrossing phase (recombination cycle) is
considered an obstacle to the use of recurrent selection. Genetic male-sterility can
be used to ease cross-pollination in a species like rice that presents a high degree
of natural self-pollination. The genetic control of male-sterility is generally by single
recessive alleles although more complex genetic systems have been reported.

In 1984, a rice recurrent selection project started in Brazil, using the
recessive male-sterile gene of IR36. CIRAD-CA (formerly IRAT) and
EMBRAPA/CNPAFcollaborated on this programo Several gene pools and
populations were developed targeting different rice ecosystems (upland tropical
japonica, lowland tropical indica, upland and irrigated tropical high altitude and

, irrigated temperate japonica) and different traits (grain quality, resistance to blast,
tolerance to drought, and yield potential).

Some of these gene pools and populations have been used as genetic base
for recurrent selection in different countries of Latin America (Brazil, Chile and
Colombia), and in Africa (Ivory Coast, Mali and Madagascar).

In 1989, the basic gene pools CNA-IRAT 4 and 5 (for tropical indica
irrigated and tropical japonica upland conditions) were made available to the
international scientific community. In 1990, at CIAT, a hand-crossed recurrent
selection project began focussing on the development of gene pools and
populations targeting blast resistance. The result was made available in 1991.

B. INFORMATION UPOATING

The updated information on rice recurrent selection for population development
and improvement, and for line development, is presented by country, institution,
and project.

1. BRAZIL

EMBRAPA/CNPAF "Lowland Rice Recurrent Selection". Project conducted by
Dr. P. H. RANGEL

In Brazil, the released lowland rice varieties have only 7 ancestor !ines responsible
for 70% of the genes. The project aims to improve the potential of lowland rice
germplasm by broadening this genetic variability. The improvements are mainly for
grain yield (to overcome the "yield plateau") and resistance to diseases.

1.1. Population Development

The collaborative project between EMBRAPA/CNPAFand CIRAD-CA (formerly
IRAT) generated gene pools and populations until 1989.



Since then, EMBRAPA/CNPAFhas developed new populations by introgression of
additional variability or setection in the existing gene pools and populations.

The new populations recently developed are:
a) CNA 1 by introgressing 3 tines (CT7363-5-3-10-M, CT6910-2-3-3-M and
Bluebelle) into the CNA-IRAT 4/0/5 gene pool.
b) CNA 5 by introgressing 9 lines (Metica 1, BR-IRGA409, CICA 8, De Abril, Paga
Divida, Quebra Cacho, Brejeiro! IH1342, and Basmati 370) into the CNA 1
population.
c) CNA-IRAT 4PR produced through selection in the population CNA-IRAT 41111
of early fertile plants and recombination of the best selected genotypes after S2
evaluation.
d) CNA-IRAT 4ME derived by selecting medium-cycle fertile plants in the
population CNA-IRAT 4/111 and recombining the best selected genotypes after S2
evaluation.
e) CNA 2M by introgressing into the CNA-IRAT 4 gene pool of maintainer
genotypes for the WA male-sterile cytoplasm.
f) CNA 2R by introgressing into the CNA-IRAT 4 gene pool of restorer genotypes
for the WA male-sterile cytoplasm.
1.2. Population Improvement

In Brazil, population improvement for yield and resis. lce to diseases is based on
multilocational analysis of S2families and recornbinai.on of the best ones. It is a
collaborative work with breeders of different State Research Institutions within
the country effectively participating.

EMBRAPA/CNPAFis responsible for the development of the S, and S2 lines
and the recombination of the best ones based on multilocational evaluation.
Breeders of the State Research Institutions are in charge of the S2evaluations and
analysis of local data. The S2families selected by each State Research Institution
are used to feed their specific traditional breeding programo

1.2.1. Improvement of the gene pool CNA-IRAT 4/0/3

Breeders selected fertile plants within the CNA-IRAT 4/0/3 gene pool and
evaluated the derived progenies. From 100 families, they selected 14 and
harvested 10 plants from each. Then they recombined ali the selected plants to
produce the CNA-IRAT 4/1/1 population. From this population they selected 121
early and 102 medium-cycle fertile plants and grouped and evaluated their
progenies according to the qrowth duration. Then they recombined the best early
and medium-cycle fertile plants separately to develop the early CNA-IRAT 4PR and
medium-cycle CNA-IRAT 4ME populations.



1.2.2. Improvement of the populations CNA-IRAT 4PR and CNA-IRAT 4ME

In 1991, breeders selected 164 early and 164 medium-cvcle tertile 5, plants. They
effected seed increase in 1992 and evaluated the 52 farnilies for different
characteristics in 2 locations: Goiania, Goias 5tate, and Formoso do Araguaia,
Tocantins 5tate.

They observed significative statistical differences between the averages of
the early and medium families for ali the characteristics evaluated. They also
observed statistical differences, for both groups of tamilies, for the interaction
between families and locations. Average yields were 4,649 and 4,513 kg/ha for
the early and medium groups. But 6 early and 2 medium outstanding families
yielded more than 6,000 and 7,000 kg/ha. These numbers are underestimated
because of the presence of male-sterile plants in the 52 families.

For grain yield, the genetic variance of the medium-cycle group was
superior to that of the early group. The interaction variance between families and
locations, while important, was inferior to the genetic variances between the early
and medium families.

The genetic coefficients of variation for the early group were 10.40% grain
yield, 2.50% heading time, 6.28% resistance to helminthosporium, and 12.01 %
resistance to neck blast. The medium group genetic coefficients of variation were
10.99% grain yield, 2.92% heading time, 9.54% resistance to helminthosporium
and 9.07% resistance to neck blast. With Maize, breeders consider a value of
7.00% or more a good indicator of the genetic potential of the pools and that
genetic gains are possible by selection. The low levei value for heading time can
be explained by the restricted variability imposed during the development of the 2
populations.

The data of this experiment show that recurrent selection is efficient in
increasing grain production in CNA-IRAT 4PR and CNA-IRAT 4ME populations.
Considering the actual levei of genetic gain for yield, 8 cycles of recurrent
selection would double grain production.

1.2.3. Improvement of CNA 2M and CNA 2R populations

The breeding program at EMSRAPA/CNPAF is targeting the development of hybrid
rice with these 2 populations. Sreeders are using reciprocal recurrent selection on
half-sib families to improve them. Data information was not available for this
reporto



1.3. Une Development

The selection of genotypes from a population has 3 basic purposes: to evaluate
present genetic variability of the population; to improve the population by
recornbination of the best selected genotypes; and to develop fixed lines by the
traditional breeding programo

The Brazilian lowland recurrent selection program is based on evaluating and
selecting in many locations. Each State Research Institution can benefit from the
collaborative program by developing fixed lines from the locally best selected
material.

2. CHILE

CIAT/CIRAD-CA/INIA "Recurrent Selection for the Temperate Climate
Irrigated Rice Ecosystem". Project conducted by Drs. C.P. MARTINEZ,
M.CHATEL and R. ALVARADO

The project aims to genetically improve temperate japonica irrigated rice for cold
tolerance and grain qualitv.

2.1. Population Development

We observed the IRAT MED A/O/1 population introduced to CIAT and increased
seed in 1992. CIRAD-CA developed this population, targeting Latin America. A
joint recurrent selection project by INIA, Chile, CIAT and CIRAD-CA has used the
population as a starting point. INIA received a seed sample. The process is in its
very early stage of population evaluation and characterization.

2.2. Population Improvement

In 1995, we will report on the activities developed by the country.

2.3. Une Development

At CIAT, we selected 79 fertile plants and increased seed. We processed the best
phenotypes through anther culture and sent them to Chile for evaluation.



3. COLOMBIA

3.A. CIAT "Recurrent Selection for Durable Blast Resistance". Project
conducted by Drs. E. P. GUIMARAES and F. CORREA-VICTORIA

3.A.l. Population Development

The pathology and breeding sections developed the gene pool for durable blast
resistance trom 30 selected tines. The selection criteria were stable reactions to
the disease, good agronomíc traits, and genetic diversity.

We based the formation of the gene pool on double crosses between these
parents. At first, we obtained single combinations. We crossed each line to 5
others, producing 150 single crosses. We then combined each F,s to 3 others. A
total of 417 double crosses composed the gene pool named GC-91.

We produced the 50 seeds in a disease free environment (CIAT, Palmiral and
tested the 5, plants under disease pressure at Santa Rosa Experimental 5tation
(5REEl, Villavicencio. At this stage we decided to develop 3 populations, based on
selection criteria for leaf and neck blast. The first population only included plants
with reaction equal to or lower than 3 (COP1), the second only plants with scores
equal to 4 or 5 (COP2),and the third was a combination of the other two (COP3).

We evaluated the 3 populations independently once formed. We planted the
52 derived tines again at 5REE and chose the best tines according to the selection
criteria as parents for the next recurrent selection cycle. These were 58 for C1P1,
51 for C1P2, and 58 for C1P3. We recombined them in Palmira (1 line to 5 others,
and 3 plants within line) to generate the base populations for the next cycle.

3.A.2. Population Improvement

We evaluated 52 lines derived from C1P1 and C1P3 for disease in 1993, second
planting season. We selected the best 17 as parents of the second cycle for C1P1,
and 21 parents for C1P3. We did not evaluate the population C1P2.

We crossed these !ines during the first growing semester of 1994. We
combined one line to 3 others and within each line picked 3 plants to represent the
genetic variability of that line. We made about 200 crosses for each populationand
generated 50 seeds. We will plant these seeds and, in the 1995 second
planting semester, will evaluate the 51 plants under disease pressure.



3.A.3. Une Developrnent

Recurrent selection cycles go through 2 evaluations (5, and 52)' In each generation
we select the best plants and introduce them into the line development component
of the programo We evaluated 53 and 54 lines in 1994. Multilocational grain yield
evaluation of the selected lines was made in 1995.

3.A.4. 5pecial 5tudy

"Evaluation of genetic progress for blast resistance after one cycle of recurrent
selection in the rice gene pool GC 91 "

Our aim was to evaluate the genetic progress for resistance to blast of 3 improved
populations (C1P1, C1P2, and C1P3) after one cycle of recurrent selection. We
selected these populations from the original gene pool (GC 91) based on the same
3 selection criteria as in 3.A.1 .

We planted a total of 197 progenies and 3 checks in a randomized complete
block design with 3 replications and 2 planting dates (15 days interval). We
measured the variables leaf and neck blast, plant height and days to flowering. The
results showed genetic gains for leaf and panicle blast resistance for the improved
populations C1P1 and C1P3 when compared to the original gene pool. Recurrent
selection for blast did not have indirect effects in plant height and flowering time.

3.8. CIAT/CIRAD-CA "Lowland Rice Gene Pools for Recurrent Selection".
Project conducted by Drs. C. P..MARTINEZ and M. CHATEL

The project aims to develop gene pools and populations intensified by recurrent
selection in 2 cases. These are first to increase yield potential of tropical lowland
indicas; and second to increase yield and tolerance to cold, improving grain quality
of Latin American subtropical and temperate regions.

3.8.1. Population Developrnent

In 1992, CIAT introduced the following populations from CIRAD-CA: indica - CNA-
IRAT 4/2/1, IRAT MANA/0/2, IRAT 1/420 P; indica-japonica - CNA-IRAT P/1/0F;
and japonica irrigated - IRAT MED A/0/1. We evaluated these germplasm under
lowland condition at CIAT, Palmira in 1993.

We came to the conclusion that they were unable to completely provide the
materiais the program wanted. 50 we decided to create new populations, based on
their genetic sterility background.



We selected new sources of variability within the line development programo
We out-crossed each progenitor with male-sterile plants in a design adapted from a
personal communication from Dr. J. Taillebois (CIRAD-CA), the "special crossing
blocks". The design consists of transplanting alternate rows of the male-sterile
population and each new source. For protection against undesirable pollen
sources, each pair (male-sterile population/new source) is planted surrounded by
rows of a rice line with tall plants and long growth duration. We also carried out
hand-crossing to assure a good amount of hybrid seed in each cross combination.
The seeds produced on the male-sterile plants are the result of the natural out-
crosses with the pollen of the progenitor (new source) and the fertile plants of the
population. The harvest of the hybrid seeds of each out-cross and the mixture of
the different out-crosses, in equal or different proportion, is the genetic basis of
the new population.

Using this methodology we developed 3 new populations at CIAT in 1993.
Theyare:
1) PCT-6 - derived from the population IRAT MANA/0/2 by the introgression of 10
lines (B 4353C-KN7-0-0-2, BG 989, EI Paso 144, PNA 1004 F4-33-1, Oryzica
Llanos 4, OR 83-23, Perla, Oryzica 3, Morelos A 88 and RP 2087-115-10-5-1).
2) PCT-7 - derived from the population IRAT 1/420 P by the introgression of
6 lines (Oryzica 3, B 4353C-KN-7-0-0-2, BG989, PNA 1004F4-33-1, OR83-23 and
RP 2087-115-10-5-1 ).
3) PCT-8 - derived from the population CNA-IRAT '2/1 by the introgression of 6
lines (Orvzica 3, Oryzica Llanos 4, BG989, Perla, EI Paso 144 and B 4353C-KN-7-
0-0-2).

3.8.2. Population Improvement

This process is in its very early stages. We first selected for recurrent selection by
mass selecting male-sterile plants to be recombined. Even though, CIAT shares
this germplasm with some NARS, 200 grams of seed from IRAT MANA, CNA-IRAT
4, and CNA-IRAT P were sent to Guatemala and Panama for evaluation and
improvement. Data from Guatemala (based on disease reaction, plant and grain
type, and yield potential) indicated that CNA-IRAT 4 was better adapted to local
growing conditions. We selected 30 fertile plants for line development and
harvested seed from male-sterile plants in bulk.

3.8.3. Une Development

We made fertile plant selections in each population based on yield potential, grain
type, plant type, and earliness. We selected a total of 483 fertile plants. The
number of selections in each population was: IRAT MANA/0/1, 138 plants; IRAT
1/420P, 86 plants; CNA-IRAT 4/2/1, 121 plants; IRAT MED A/0/1, 79 plants; and
CNA-IRAT P/1/0F, 59 plants. We evaluated individual fertile plants harvested in



each population for yield potential and response to anther culture. We are
collecting data.

3.B.4. Special Study

"Effect of the number of recombination cycles on the genetic variability of rice
populations"

The aim was to determine how the number of cycles of recombination after
selection affects the genetic variability available in the gene pool. We compared
the original non recombined indica lowland gene pool CNA-IRAT 2/0/0F and its 3
successive recombination cycles CNA-IRAT 2/0/1, 2/0/2 and 2/0/3.

We developed fertile tines from each recombination cycle of the gene pool.
For the study we used 92 lines (23 for each gene pool) and 8 checks in a split plot
design arranged in randomized complete blocks, with 4 replications. We evaluated
the variables of days to flowering, plant height, number of panictes/rn", grain yield,
number of filled and empty grains, and 1000 grains weight.

The main conclusion was that there was no difference between the numbers
of recombination cycles before selection for ali the evaluated characteristics. So
just one cycle of recombination is enough to express the maximum genetic
variance present in the gene pool. Therefore, a recurrent selection program can
start as soon as the first cycle of recombination is completed.

3.C. CIAT/CIRAD-CA "Upland Rice Gene Pools for Recurrent Selection".
Project conducted by Drs. M. CHATEl and E. P. GUIMARAES

This project aims to develop and enhance upland rice gene pools and populations
targeting the moist underused tropical savannas ecosystem of Latin America. The
main traits to be enhanced are adaptation to acid soil, earliness, grain quality, and
tolerance to diseases.

3.C.1. Population Development

In 1992, CIAT introduced the japonica upland gene pool CNA-IRAT 5/0/3 and the
population CNA-IRAT A/0/1 from CIRAD-CA and EMBRAPA/CNPAF. CIAT also
tested 2 indica-japonica populations CNA-IRAT P/1/0F and IRAT LULU/0/1. We
derived ali 3 populations from the same upland japonica gene pool CNA-IRAT 5.by
introgressing early upland japonica lines (CNA-IRAT A ), modern lowland indica
lines (CNA-IRAT P), and modern lowland indica and aromatic irrigated lines (lRAT
LULU). We evaluated these germplasm in 1993 under the acid-soil savanna
condition of the Colombian eastern plains at the ICA "La Libertad" Experimental
Station (LLES).



We then decided to create a new population by incorporating new variability
into the male-sterile background of CNA-IRAT A. This population was the most
useful for upland acid soil savannas.

We selected 8 lines as the new source of variability. We based their
selection on the performance of the materiais under evaluation in the program's
line development component. To create the new population, we hand-crossed
each line to a minimum of 4 different selected male-sterile plants of the CNA-IRAT
A/0/1. We grew and observed each resulting F, separately at CIAT, Palmira under
lowland irrigated conditions to ensure good production of F2 seeds.

Based on the behavior of the individual F,s, we decided during 1994 to
discard the cross between the line CT11608-9-2-1-2-M and the CNA-IRAT A/O/1
population. We observed a high levei of spikelet sterility in this cross.

We harvested the best looking F, plants and mixed the F2 seeds in equal
proportion to produce the new basic population named PCT-4\0\0\0. We will make
the first recombination cycle in the 1994 second semester planting. During the
1995 growing season we will characterize the behavior of the new population after
one cyc\e of intermating and compare it to the original CNA-IRAT A population
under savanna acid soil conditions.

PCT- 4 population was derived from the CNA-IRAT A/O/1 by the
íntrogression of 5 upland rice lines from the germplasm the CIAT upland breeding
program developed, 1 Brazilian line and 1 line from IRRI (CT11231-2-2-1-4-M,
CT11231-2-2-3-1-M, CT11231-2-2-2-1-2-M, CT11608-8-6-M-2-M, CT6196-33-
11-1-3-M, A 8-394 and IR53167-3-M).

3.C.2. Population Improvement

In 1993 we evaluated the 4 gene pools and populations introduced at CIAT in
1992. To identify fertile and male-sterile plants more easily, 2000 individual hill
plots represented each population. We divided each population into 2 sets of 1000
seeds and sowed on 2 planting dates spaced by 10 days. This was to assure a
good levei of natural intercrossing between early and late maturing plants and to
maintain the genetic variability of the original gene pool or population. We fenced
each gene pool or population with 4 high density rows of maize 15 days after the
late rice sowing date to avoid pollen contamination.

We characterized each material by sampling about 400 individual plants for
the following traits; a) tolerance to acid soil, b) initial vigor at 45 days after
seeding (das), c) heading time (50%), d) plant height at harvesting time, e) tillering
ability at 45 das, f) tolerance to neck blast,
g) number of fertile and male-sterile plants at flowering time, and h) male- sterile



seed set.

Results of the evaluation:

a) Tolerance to soil acidity.
The CNA-IRAT 5 upland japonica gene pool and the populations CNA-IRAT A

and CNA-IRAT P had more than 82% of their plants tolerant to acidity. IRAT LULU
presented only 66%. We can explain these results by looking at the genetic
constitution of the different germplasms. CNA-IRAT 5 and A are made of tropical
upland japonica lines. CNA-IRAT P has 50% of its background, and IRAT LULU
25%, coming from the CNA-IRAT 5 gene pool, which is the best adapted material
to acid soils. Changes in the response to acid sou condition occur with the
"dilution" of the best adapted material in the indica-japonica populations.

b) Initial vigor.
The earliest vigorous germplasm was of indica-japonica type. CNA-IRAT P had

50.8% vigorous plants and IRAT LULU 38.4 %. These results confirm the
observations made when indicas and japonicas are crossed. The genetic
background of IRAT LULU is composed of only 25% of the population CNA-IRAT
P, the rest comes from aromatic rice lines, known for showing low initial vigor.
This explains the differences observed between the 2 indica-japonica populations.

c) Flowering time.
The same indica-japonica populations were the latest to flower; CNA-IRAT P

with 42.6% of plants with more than 95 days to flowering, and IRAT LULU
67.5%. CNA-IRAT 5 (29.7%) and A (38.6%) presented a higher number of early
genotypes. We derived CNA-IRAT A population from CNA-IRAT 5 gene pool by
introducing 7 early maturing upland japonica. This explains the higher percentage
of early plants in the CNA-IRAT A.

d) Plant height.
The distribution of plant height was different mainly if considering japonica and

indica-japonica germplasms. CNA-IRAT P (40.9%) and IRAT LULU (50.3%)
presented higher number of shorter plants. We can attribute these results to the
introduction of semi-dwarf indica irrigated material in the upland japonica gene
pool CNA-IRAT 5.

e) Tillering.
The indica-japonica populations CNA-IRAT P and IRAT LULU presented higher

tillering ability. About 80% of the variability was concentrated between 17 and 36
tillers per plant. The maximum variability for the japonica germplasm was between
9 and 16 tillers per plant. We can ascribe observed differences between the 2
types of germplasm to introgressing modern high tillering indica lines into the
japonica gene pool CNA-IRAT 5.



f) Tolerance to neck blast.
CNA-IRAT 5 presented 6.8% of susceptible plants to neck blast and CNA-IRAT

A 3.7%. The indica-japonica populations CNA-IRAT P and IRAT LULU were more
susceptible, the last showing the highest infection - 52.1 % of susceptible plants.
The genetic constitution of the population, which has 75% of indica and aromatic
lines, can explain this high value. This population was discarded due to its poor
levei of tolerance to blast.

g) Male-sterile and fertile plants.
CNA-IRAT 5 presented 35.2% of male-sterile plants, CNA-IRAT A presented

23.7%, CNA-IRAT P 19.5% and IRAT LULU 38.2%. In theory, the values should
have been 50.0% for CNA-IRAT 5/0/3, A/0/1 and IRAT LULU/O/1 and 25.0% for
CNA-IRAT P/1/0F, as in the first 3 cases the seeds source came from male-sterile
plants and in the last was harvested from fertile plants. Shifts in these types of
values have been reported before and were attributed to gametic selection of the
"ms" gene (personal communication J. Taillebois).

h) Male-sterile plants seed set.
Half of the male-sterile plants presented between 1 and 10 seeds and the other

half between 10 and 40 seeds. The CNA-IRAT A population showed 33% of the
sterile plants with 10 to 40 seeds per plant. The population's lesser variability in
flowering time can explaín this. On average, seed production values show that the
cross pollination of the male-sterile plants is sufficient to maíntain the populations.

During the first semester of 1993, we started a recurrent selection project
with the gene pool CNA-IRAT 5 and populations CNA-IRAT A and P, parallel to the
evaluation of the germplasms. We based the project on the mass recurrent
selection method with selection of male-sterile plants. We centered the criteria on
plant and grain type, earliness, vigor, and resistance to diseases. We made the
recombinations in the off-season, where we practiced a second selection for highly
heritable characteristics. We made the third selection during the first semester of
1994 and the recombination at CIAT, Palmira. We named the selected populations
PCT-5\0\0\O, PCT-A\O\O\O and PCT-P\O\O\O,according to the proposed
"Nomenclature System for Rice Gene Pools, Populations and Recurrent Selection
Breeding for General Use and Catalogue Registration".

3.C.3. Une Development

If adapted to local conditions, gene pools and populations are a source of potential
good genotypes for fixed tine development. For line development, we used the
same selection criteria as in the traditional breeding program; strong initial vigor,
tolerance to soil acidity, flowering inferior to 86 das, plant height inferior to 95
cm, tillers per. plant superior to 6, and tolerance to leaf and neck blast.



We selected a total of 213 fertile plants in 1993A in 3 of the 4 germplasms
introduced to CIAT; 76 in CNA-IRAT 5/0/3, 111 in CNA-IRAT A/O/l and 16 in
CNA-IRAT P/l/0F. These numbers are direct indications of the genetic potential of
each germplasm. The special cases of the indica-japonica populations IRAT LULU,
where no selection was made, and CNA-IRAT P, with a few plants selected, are
noteworthy. Though they had good phenotypes they had to be discarded because
of very high susceptibility to neck blast. The line development section of the
breeding program received the 203 selected F, progenies and screened them in
19938.

In 19938, we planted the recombined seeds harvested in 1993A. We chose
another set of F, fertile plants, 59 from CNA-IRAT 5\SA\0\3, 82 from CNA-IRAT
A\SA\O\l, and 7 from CNA-IRAT P\SA\O\OF,a total of 148.

We evaluated ali these lines in 1994A and practiced plant selection as
indicated: 4 F2 in the gene pool CNA-IRAT 5/0/3; 25 F2 in the population CNA-
IRAT 5\SA\0\3; 15 F3in the population CNA-IRAT A/O/1; and 13 F2 in the
populatíon CNA-IRAT A\SA\0\ 1.

We díscarded the F2s and F3sof the CNA-IRAT P because of poor agronomic
characteristics. We bulked the 19938 F2s and 1994A F3sseeds and kept them in
cold chamber for possible future use and study.

4. IVORY COAST

CIRAD-CA/IDESSA "Blast Resistance". Project conducted by Drs. M. VALES
and N. YOBOUE.

CIRAD-CA/WARDA "Ríce Yellow Mottle Vírus". Project conducted by Drs.
M. VALES, N. YOBOUE and A. SY

These projects airn to develop upland rice recurrent populations wíth durable
resistance to blast, and to set up new populatíons targeting resístance to the Rice
Yellow Mottle Virus (RYMV) for the African lowland irrigated conditions.

4. 1. Population developrnent

Blast Populations

The IDSA-IRAT 1 japonica population is the basic population for blast resistance.
We obtained it after "purification" of the japonica gene pool CNA-IRAT 5 by the
soecific local blast race CI 69. We selected this race because it overcomes specific
and complete resistance to blast present in the introduced germplasm.



We derived the IDSA-IRAT 8 japonica population from the previous
population after 2 cycles of selections for grain shape.

Blast and RYMV Populations

We derived the IDSA-IRAT 10 indica-japonica "buffer population" from IOSA-IRAT
8 by introducing up to 50% of 20 selected indica and japonica lines (MANA 1, 55-
55, Alicombo, BG90-2, Bouake 189, Ceysvoni, TOx 1011-4-1, Abongoua 88,
Chokoto, Fossa Man 2, IOSA 11, IOSA 6, IOSA 85, IRAT 247, LAC 23, Khao
Oawk Mali 105, Tangara, IRAT 112, IRAT 115 and Moroberekan).

RYMV Population

We are developing the IDSA-IRAT 12 indica-japonica population. We derived it
from the IOSA-IRAT 1 population by introducing new japonica and indica tines
identified as good sources of resistance to RYMV (Koto Ouro S5, TOx 3100-37-3-
3-3-2, Super IRAT 216, Oioukeme, Progresso, TOx 3052-46-E2-2-2-4-3, TOx
3058-28-1-1,TOx 3211-14-1-2-1-2, TOx 3226-5-2-2-2, TOx 3233-31-6-2-1-2,
TOx 3440-16-3-3-2-2-3, TOx 3440-171-1-1-1-1, TOx 3440-176-1-2-1, and TOx
3553-36-2-2-2).

4.2. Population Improvement of IDSA-IRAT 8 for Blast resistance

We have used 3 recurrent selection methods to improve this population:

1) Using halt-sib families, selecting for leaf blast in plastic trays, transplanting the
selected plants to the field, and recombining by harvesting the seeds produced on
the male-sterile plants (2 recurrent cycles per year using season and off-season).

2) Using half-sib families, selecting for leaf and neck blast at field condition with
artificial inoculation of the spreader's rows with a specific blast race. Then
selecting and harvesting the best fertile plants, sowing their progenies and
harvesting the recombined seeds on the rnale-sterile plants (one recurrent cycle per
year using the season for selection and the off-season for recombination).

3) Using S, families, selecting for leaf and neck blast at field condition with
artificial inoculation of the spreader's rows with a specific blast race. Then
selecting and harvesting the best fertile plants, sowing their progenies, harvesting
the recombined seeds on the male-sterile plants, sowing the recombined seeds and
harvesting the fertile plants of the recombination cycle (one recurrent cvcle every
2 years).



4.2.1. Results of 1993 season tray selection

In plastic trays, we grew 3000 seeds harvested on the male-sterile plants of the
IDSA-IRAT 8 population and inoculated them by spraying the CI 69 blast race. We
transplanted the 1000 more resistant plants under controlled conditions. We
individually harvested 450 fertile plants and butked the male-sterile plants. We
selected a total of 150 S, plants for grain shape. We stored part of the seed.

4.2.2. Results of 1993 season field selection

We tested fertile plants previously selected in the IDSA-IRAT 8 population (150 S,
tines) in 3 locations in Ivory Coast (Bouaké, Ferké, and Man). We selected 50 S,
tines based on blast reaction and agronomic characteristics.

4.2.3. Results of 1993 off-season seed increase

During this season we had planned to combine the 50 S2lines with the selected
male-sterile plants coming from the tray selection. We did not complete this step,
instead we decided to seed increase the 150 S, lines for future field testing in
1994.

4.2.4. Results of 1994 season field selection

We tested the 150 S2 lines in 2 locations in Ivory Coast (Bouaké and Man), with
artificial inoculation of the spreader's rows with the blast race CI 69, and in 1
location in Burkina Faso (Farako-Bâ) under natural inoculation. We would then
recombine the 50 best S2families.

4.2.5. Results of 1994 season tray selection

We recombined the 50 S2selected in "1993 season field selection" with the
progenies of the male-sterile plants selected in "1993 season tray selection". We
tested the result of the recombination of each of the 50 S2with 3 male-sterile
plants (total of 150 half-sib) against leaf blast. This was done in trays and by
artificial inoculation. We transplanted to field condition the best resistant plants of
the best progenies. We selected the best 150 fertile plants. We will use the seeds
harvested on the male-sterile plants for the next recombination.

4.3. Line Development from different Populations

At each step of the improvement of the populations, the breeders select and
identify the best fertile plants for fixed line development.



5. MADAGASCAR

CIRAO-CA/FOFIFA "High Altitude Rice Improvement". Project conducted by
Drs. R. DECHANETand J. ENJALBERT

The project aims to improve the high altitude japonica irrigated rice (1800 m.a.s.l)
for cold tolerance and resistance to Pseudomonas fuscovaginae, and the japonica
upland rice (1500 m.a.s.l) for cold tolerance and resistance to blast. We have
emphasized the characterization and improvement of the ecosystem and varietal
improvement.

5.1. Population Development for Irrigated and Upland conditions

We intensively evaluated local and introduced germplasms. Then we set up a
specific gene pool for each ecosystem by crossing and back-crossinq 13 lines
adapted to irrigated highland condition (Latsidahy, Latsibavy, Tokambana,
Mitsangana, Rojofotsy Vinaninony, IBPGR 115, IBPGR118, IBPGR 138/2, IBPGR
141/4, AS37, AS40, AS39 and AS92l, and 11 adapted to upland highland
condition (IAC 25, Latsidahy, Latsibavy, FOFIFA 62, FOFIFA 116, Daniela, Shin Ei,
Rikuto Norin 15, Guarani, F4 C 58-L 10, and Pratao Precoce), with male-sterile
plants of the japonica upland gene pool CNA-IRAT 1/0/2. We named these gene
pools MD1 and MD2.

5.A. High Altitude Japonica Irrigated Rice Gene Pool MO 1

5.A.1. Population Improvement

Cold tolerance and Pseudomonas fuscovaginae are the 2 basic traits considered for
selection in tropical high altitudes. But the very variable environmental conditions
in the region play a major role in how to select for them. We implemented 2
strategies to solve these problems. One refers to multilocational testing and the
other to the accurate definition of the periods of maximum susceptibility and the
associated stress conditions.

At Vinaninony, we selected 121fertile plants of the gene pool MO1/0/3 in
1993 and mixed the seed in equal proportion for off-season recombination at
Mahitsy experimental station. We harvested the recombined seeds produced on
773 male-sterile plants of the selected population M01 /1/0 and mixed them in
equal proportion to originate the M01 /1/1 population to be observed in 1995 at
Vinaninony.



5.A.2. Une Oeveloprnent

Line development for tropical high altitudes faces the same constraints mentioned
for population improvement. The germplasm used was the gene pool M01/0/3.
The main selection site is Vinaninony, but because of logistic problems during
1992 Soanindrarinv replaced this site.

In 1992, 93, and 94, we selected plants with good spikelet fertility and
resistance to Pseudomonas fuscovaginae in the gene pool M01/0/3, targeting line
development. In 1992, at Soanindrarinv, we selected 179 50 fertile plants. In
1993. we planted the gene pool at Vinaninony, as well as the 5, lines (163 out of
179 selected). We applied selection to both; in the first case we chose 121 50
plants, in the second 38 5, lines. Ouring the 1994 growing season, we planted
M01/0/3 for the third time ano again selected individual 50 fertile plants (225
plants and 55 bulks). To continue the line development process we planted the 15
52 !ines, from the 38 selected, and selected 9; for the 121 5, lines derived in
1993, we selected 30. For 1995 there are 9 53' 13 52' and 280 5, tines derived
from the gene pool M01/0/3.

5.A.3. 5peeial study

Agronomic Behavior of the Gene Pool MD 1/0/3 and MD 1/1/0 Vin 93 Bulk
Population

The M01 /1/0 Vin 93 Bulk population originated from the bulked seeds of what
was left in the gene pool M01/0/3, following selection in 1993 at Vinaninony. To
compare the behavior of these 2 germplasms. we planned a trial including row and
plant spacing (20/20 cm and 40/40 em).

The results suggested that, whatever the spacing adopted, the M01 /1 /0 Vin
93 Bulk population is slightly better than M01/0/3 showing higher tillering ability,
earliness, and tolerance to P. fuscovaginae. We can explain the improvement in
adaptation by one cycle of natural selection in the gene pool M01/0/3, which
resulted in better adapted plants left to compose the M01 /1/0 Vin 93 Bulk
population.

Larger plant spacing produced, on average, 4 days delay in heading time
and increased the range in flowering period by 1.5 times. We can attribute this
effect to the increase in tillering ability. This could also explain the increase in
susceptibility to disease. 50, for the cold conditions of Vinaninony, a 20/30 em
spacing could be recommended.



5.A.4. Considerations on the "local population lATSIOAHY"

This "local population", which farmers traditionally grow, presents a high degree of
polymorphysism and a good yield stability. It has been suggested that this
population is a good example of non-conscious mass recurrent selection practiced
by Vinoninony farmers. This is because at this very high altitude, low temperatures
cause reproduction disturbance (mainly pollinic anomalies) leading to a greater
allogamy rate.

Adaptive floral characteristics to increase fertility could be due to better and
longer exposure of stigmas to pollen and a greater pollen production. The
implementation of these mechanisms could be the strategy to develop a population
with high fertility rate.

5.B. High Altitude Japonica Upland Rice Gene Pool MO 2

5.B.1. Population Improvement

The first (MD2/0/1), second (MD2/0/2), and third (MD2/0/3l cycles of
recombination of the MD2 gene pool are available. In 1994, we selected S, lines in
the gene pool MD2/0/2 and we will recombine the remaining seeds to develop a
bred population. But as we selected few S, lines (4. we decided to reevaluate
and reselect plants in bigger plots of each of the 44 ,,), progenies from the
remaining seed. The genotypes for recombination to develop the bred population
would come from this.

5.B.2. Une Oevelopment

In 1993 and 1994, we selected plants with good spikelet fertility and resistance to
blast in the MD2/0/2 and MD2/0/3 gene pools.

5.B.2.1. Selection in the MD2/0/2 gene pool

In 1993, we selected 393 So fertile plants. In 1994, we evaluated them and chose
44 S, lines.

Evaluation of 100 (S,):
30 of the 393 genotypes (So) were selected in 1993 on a balanced index for the
different yield components and 70 \ines (S,) randomly selected among the 369 left.

Correlation between So and S, are 0.07 for grain yield, 0.15 for fertility and
0.66 for 100 grain weight. Selection in So is effective for grain weight but not for
grain yield.



We evaluated the best 15 50 plants selected in 1993 in individual "micro-bulk" of
about 200 plants each, to have a greater number of plants in the 5, generation.
We selected 6 of the 15 "micro bulks" (5,) and harvested the best plants in bulk.

5election of an "aromatic rice line" in the gene pool:
a particular 5, progeny named "L 54" presented 25% aromatic plants. The aroma
is different from Basmati rice and tastes like "roasted chestnuts". Despite the poor
potential of the line, we harvested and bulked 21 aromatic plants in equal
proportion. We kept the remaining seeds of each plant.

5.B.2.21. Selection in the MD2/0/3 gene pool

Line selection :
In 1994, weselected 127 plants (50)'

Evaluation of 100 half-sib progenies:
We observed 30 half-sib families selected for their good performance under
irrigated condition at Mahitsy Experimental 5tation (recombination site) and 70
chosen at random. Intra and inter-lineage variability were similar and relatively
weak for grain shape and plant type. We selected only 20 genotypes. Half-sib
selection was not very efficient because very few good plant types were present
and because of high susceptibility to blast.

5.B.3. Considerations on the Gene Pool MD2

The plant types within the population are similar to the irrigated type, probably due
to drift when we recombined the population under irrigated conditions at Mahitsy
site. Compared to the selection made in the MD2/0/2 gene pool, the results we
obtained with selection made in the third cycle of recombination MD2/0/3 are
disaopointing. It seems that the third recombination cycle had a very disastrous
influence on the behavior of the gene pool by pushing the plant type towards the
irrigated type and increasing blast susceptibility.

5.B.4.Broadening the genetic base of the Gene Pool MD2

Faced with the gene pool drift to irrigated plant type and susceptibility to blast. we
decided to adjust the genetic base of the gene pool MD2 by the introgression of
11 japonica upland lines developed by the highland traditional breeding programo



6. MAU

CIRAD-CA/lER "Bas-Fonds Project" conducted by Drs. N. AHMADY and
M. DIABY

This project aims to develop rice lines tolerant to alternate periods of water
submersion and drought, and resistant to RYMV for the rainfed lowland swamps
rice ecosystem in Africa.

6.1. Population Development

6.1.1. African population

The aim is to develop a gene pool composed of African germplasm adapted to the
swamp ecosystem. We made the first crosses in 1991 and completed them in
1994. We did this by crossing and backcrossing 9 African lines (Bentoubala B
Mali, Dissi 14, Ebendioula, Fossa Man1, Gambiaka, Gambiaka Terra, Samba Badi,
Siantane Diofor and Sikasso H) with male-sterile plants of the populations CP 122
L and CP 126.

6.1.2. Indica-japonica and japonica-indica populations

The aim is to exploit the complementarity between the 2 Oryza sativa sub-species
(indica's adaptation to aquatic conditions and high yielding potential, and
japonica's tolerance to diseases and drought). In 1992, with initial crosses made in
1990, we obtained 2 basic populations, SIK.P1 .0, (indica-japonica population) and
SIK.P2.0, (japonica-indica population).

The indica-japonica hybrids result from the recombination, in equal
proportion, of indica-japonica by crossing male-sterile plants of the CP 122 L or CP
126 (indica population) with fertile plants of the CNA-IRAT 5/0/2F (japonica
population). The japonica-indica hybrids result from the crosses between male-
sterile plants of the japonica population CNA-IRAT 5/0/2F with fertile plants of the
CP 122 L or CP126 indica populations.

6.2. Population Improvement

The aim is to improve, by recurrent selection, 3 populations for tolerance to early
submersion and resistance to the RYMV. The base materiais were CNA-IRAT
4/0/2F, CP 122L and CP 126 populations. We selected 24% of the 5, families
from CNA-IRAT 4/0/2F, 32% from CP 122L and 38% from CP 126. We named the
3 improved populations; 5IK.P3.3, SIK.P4.3, ano 5IK.P5.3.



6.3. Une Development

The aim is to develop fixed lines from the existing populations. 296 lines are under
selection; CNA-IRAT 4 (13 lines), CNA-IRAT 5 (3 lines), CP 122 (14Iines), CP 126
(25 lines), SIK. P3 (81 lines), SIK.P4 (102 lines), SIK.P5 (58 lines).

C. CONClUSION

The Rice Recurrent Selection Program is now 10 years old and has been
successful in reaching its maturity. It has derived new gene pools and populations
targeting different rice ecosystems and specific traits to be enhanced. Three
developments made this possible. CIRAD-CA and CNPAF developed the indica and
japonica basic gene pools CNA-IRAT 4 and CNA-IRAT 5 (segregating for a
recessive male-sterile gene). CIRAD-CA and IRRIdeveloped indica-japonica CP 122
L and indica CP 126 gene pools (segregating for a recessive male-sterile gene).
CIAT developed the indica-japonica gene pool GC 91 (by hand-crossinql.

Breeders have incorporated the recurrent selection method in their
Traditional Breeding Program as a new tool to better achieve their breeding
objectives. Recurrent selection and traditional breeding have been used in a
complementary way. The final product of a breeding program is the development
of adapted lines to be released to farmers.

The experience gained, accumulation of knowledge and diffusion of the
savoir-faire of this innovative breeding method for rice, have created great
anticipation in other rice breeders, willing to start using Recurrent Selection.

O. lIST ANO ORIGINS OF THE GENE POOlS ANO POPUlATIONS

The definitions of gene pool and population are those used in the "Nomenclature
System for Rice Gene Pools, Populations and Recurrent Selection Breeding for
General Use and Catalogue Registration".

A Gene Pool is the specific and unique genetic background resulting trom
combinations of a group of genotypes. These may be pooled together in similar or
different proportions through crossing, with or without a gene for male-sterility.

A Population is the result of applying any breeding procedure to these
backgrounds. It refers mainly to the enhancement of trait(s) and the genetic
modifications (introduction up to 50% new variability) of the gene pools.



1. GENE POOlS

CNA-IRAT 1/0/2 --Japonica gene pool CNA-IRAT 1 with 2 recombinations

CNA-IRAT 2/0/0F - Indica non recombined gene pool CNA-IRAT 2

CNA-IRAT 2/0/1 - Indica gene pool CNA-IRAT 2 with 1 recombination

CNA-IRAT 2/0/2 - Indica gene pool CNA-IRAT 2 with 2 recombinations

CNA-IRAT 2/0/3 - Indica gene pool CNA-IRAT 2 with 3 recombinations

CNA-IRA T 4 - Japonica basic gene pool for Tropical Upland Rice Ecosystem

CNA-IRAT 5 - Indica basic gene pool for Tropical Lowland Rice Ecosystem

CP 122 l - Indica-japonica basic gene pool for Rainfed Lowland Rice Ecosystem

CP 126 - Indica basic gene pool for Rainfed Lowland Rice Ecosystem

GC 91 - Indica-Japonica gene pool targeting resistance to blast, developed by
hand-intercrossing of 30 selected tines

MO 1 - Japonica gene pool for Highland Irrigated Rice Ecosystem targeting
tolerance to cold and resistance to Pseudomonas fuscovaginae, developed by
crossing male-sterile plants of the CNA-IRAT 1 gene pool with 13 selected tines

MO 2 - Japonica gene pool for Highland Upland Rice Ecosystem targeting
tolerance to cold and resistance to blast, developed by crossing male-sterile plants
of the CNA-IRAT 1 gene pool with 11 selected tines

2. POPULATIONS

CNA-IRA T A/O/l - Japonica population for Upland Rice Ecosystem, developed by
crossing male-sterile plants of the CNA-IRAT 5 gene pool with 7 early lines and
one recombination

CNA-IRAT P/l/0F - Indica-japonica population for Upland/Lowland Rice
Ecosystem, developed by crossing male-sterile plants of the gene pool CNA-IRAT 5
with 14 indica lines and selected once

CNA 1 - Indica population for Lowland Rice Ecosystem, developed by crossing
male-sterile plants of the CNA-IRAT 4 gene pool with 3 selected lines



CNA 2M - Indica population for Lowland Rice Ecosystem targeting hybrid rice,
developed by crossing male-sterile plants of the gene pool CNA-IRAT 4 with WA
cytoplasm maintainer !ines

CNA 2R - Indica population for Lowland Rice Ecosystem targeting hybrid rice,
developed by crossing male-sterile plants of the CNA-IRAT 4 gene pool with WA
cytoplasm restorer lines

CNA 5 - Indica population for Lowland Rice Ecosystem, developed by crossing
male-sterile plants of the CNA 1 population with 9 selected lines

IDSA-IRAT 10 - Indica-Japonica "Buffer" population for Lowland Rice Ecosystem
targeting resistance to the Rice Yellow Mottle Virus (RYMV), developed by
crossing male-sterile plants of the IDSA-IRAT 8 population with 20 selected indica
and japonica !ines resistant to RYMV

IDSA-IRAT 12 - Indica-Jaooníca population for Lowland Rice Ecosystem targeting
resistance to RYMV, developed by crossing male-sterile plants of the IDSA-IRAT
10 population with 14 indica and japonica lines resistant to RYMV

IRAT lUlU - Indica-Japonica population for Lowland Rice Ecosystem, developed
by crossing male-sterile plants of the population Ct • !RAT P with 18 indica,
japonica and aromatic lines

IRAT MED A/0/1 - Japonica population for Temperate Climate Irrigated Rice
Ecosystem, developed by crossing male-sterile plants of the CNA-IRAT 5 gene pool
with European and US lines and one recombination

PCT-4 - Japonica population for Upland Rice Ecosystem, developed by crossing
male-sterile plants of the populatioh CNA-IRAT A with 7 lines

PCT-6 - Indica population for Lowland Rice Ecosystem, developed by crossing
male-sterile plants of the population IRAT MANA with 10 selected fines

PCT-7 - Indica population for lowland Rice Ecosystem, developed by crossing
male-sterile plants of the IRAT 1/420P population with 6 selected tines

PCT-8 - Indica population for Lowland Rice Ecosystem, developed by crossing
male-sterile plants of the CNA-IRAT 4/2/1 population and 6 selected lines

SIK.P1 - Indica-Japonica basic population for Rainfed Lowland Rice Ecosystem,
developed by crossing male-sterile plants of the gene pools CP 122 L and CP 126
with fertile plants of the CNA-IRAT 5 gene pool



SIK.P2- Indica-Japonica basic population for Rainfed Lowland Rice Ecosystem,
developed by crossing male-sterile plants of CNA-IRAT 5 gene pool with fertile
plant of the gene pools CP 122 L and CP 126

3. ENHANCED POPULATIONS

CNA-IRA T 4PR - Indica Enhanced population for Lowland Rice Ecosystem,
developed by selection of early genotypes in the CNA-IRAT 4/1/1 population

CNA-IRAT 4ME - Indica Enhanced population for Lowland Rice Ecosystem,
developed by selection of medium-cycle genotypes in the CNA-IRAT 4/1/1
population

CNA-IRAT 4/2/1 - Indica Enhanced population for Lowland Rice Ecosystem,
developed by selection in the gene pool CNA-IRAT 4

CNA-IRAT 4/1/1 - Indica Enhanced population for Lowland Rice Ecosystem,
developed by selection made in the CNA-IRAT 4 gene pool

GC 91-1 - Hand-crossing Enhanced population for resistance to leaf and neck
blast

GC 91-2 - Hand-crossing Enhanced population for resistance to leaf and neck
blast

GC 91-3 - Hand-crossing Enhanced population for resistance to leaf and neck
blast

IOSA-IRAT 1 - Japonica basic population for Upland Rice Ecosystem targeting
blast resistance, developed by "purification" with a specific blast race of the CNA-
IRAT 5 Gene pool

IDSA-IRAT 8 - Japonica enhanced population for Upland Rice Ecosystem targeting
blast resistance, developed by selection for grain shape made in the IDSA-IRAT 1
basic blast population

IRAT 1/420P - Indica enhanced population for Lowland Rice Ecosystem,
developed by selection of early genotypes in the gene pool CNA-IRAT 4

MO 1/1/1 - Japonica enhanced population for Highland Irrigated Rice Ecosystem,
developed by selection made in the MO 1 gene pool



PCT-5\O\O\O - Japonica enhanced population for Upland Rice Ecosystem,
developed by selection for acid soil adaptation from the gene pool CNA-IRAT 5

PCT-A\O\O\O - Japonica enhanced populatíon for Upland Rice Ecosystem,
developed by selection for acíd soíl adaptatíon from the population CNA-IRAT A

PCT-P\O\O\O - Japonica enhanced population for Upland Rice Ecosystem,
developed by selection for acid soil adaptation from the population CNA-IRAT P

SIK.P3.3 - Indica Enhanced population for Rainfed Lowland Rice Ecosystem,
developed from selection made in the CNA-IRAT 4 gene pool

SIK.P4.3 - Indica-Japonica Enhanced population for Rainfed Lowland Rice
Ecosystem, developed from selection made in the CP 122 L gene pool

SIK.P5.3 - Indica enhanced populatíon for Rainfed Lowland Rice Ecosystem,
developed from selection made in the CP 126 gene pool
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Endereço: CI -PALMIRA A.A. 233 Cidade: PAIJ!IRA Estado:
País: COLOMBIA CEP:
Fone: 57-2-5575853 Telex: Fax: 57-2-5585970
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:
NOME: EDUARDO GRATEROL
Entidade: UCV Cargo:
Endereço: UCV-VIA EL LIMON - FACULTAD DE AGRONOMIA Cidade: MARACAY Estado:
País: VENEZUELA CEP:
Fone: 043-463455 Telex: Fax:
12 stuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3' Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: ELeIO PERPETUO GUIMARAES
Entidade: CIAT Cargo: MFJORADOR
Endereço: APARTADO AEREO 6713 Cidade: CALI Estado:
País: COLOllBIA CEP:
Fone: 57-23-675050 Telex: Fax: 57-23-647243
1 º Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao:1 Comissao Organizadora 32 Atuaçao:
NOME: ELIRIA ALVES TEIXElRA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: ELITON TAVARES DE OLIVEIRA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 2' Atuaçao: 3~ Atuaçao:

NOME: ELOI ELIAS DO PRADO
Entidade: EMBRAPA/CPAF-RO Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 406 Cidade: RONDONIA Estado: RO
País: BRASIL CEP: 78000000
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3º Atuaçao:

NOME: EMILIO DA MAlA DE CASTRO
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 1 Comissao Organizadora 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: ERICH COLLICCHIO
Entidade: UNITINS Cargo: PROFESSOR
Endereço: AL. MADRID, Q.6, L.89 J. SERVILHA Cidade: GURUPI Estado: TO
País: BRASIL CEP: 77410470
Fone: Telex: Fax: 063-851.3533
12 Atuaçao: 3 Participante 21 Atuaçao: 3º Atuaçao:

NOME: EVALDO PACHECO DE SANT' ANA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
li Atuaçao: 1 Comissao Organizadora 2' Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: EVANE FERREIRA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: FERNANDO JOSE CORREA-VICTORIA
Entidade: CIAT Cargo: PATOLCGO
Endereço: APARTADO AEREO 6713 Cidade: CALI - VALLE Estado:
País: COLOI!BIA CEP:
Fone: 675050 Telex: Fax: 647243
1º Atuaçao: 2 Palestrante 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:
NOME: FERNANDO PERES VIDA
Entidade: INIA Cargo:
Endereço: CNEL ARENAS 1986 Cidade: TREINTA Y TRES Estado:
País: URUGUAI CEP:
Fone: 452-779059 Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: FLAVIO BRESEGUELLO
Entidade: EI!BRAPA/CNPAF Cargo: TECNICO ESPECIALIZ.
Endereço: EMBRAPA/CNPAF Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: FRANCISCO ANDRADE
Entidade: INIAP Cargo:
Endereço: APTDO AEREO 7069 Cidade: GUAYAQUIL Estado:
País: EQUADOR CEP:
Fone: 565685 Telex: Fax: 565686
ls Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: FRANCISCO JOSE P. ZIMMERMANN
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: FRANCISCO PEREIRA !lOURA NETO
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: TEC. ESPECIALIZADO
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANTA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3º Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos participantes Data:15/03/1995

NOME: GElASIO FRANCO NETO
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: ESTAGIARIO
Endereço: CAIXA POSTAL 176 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2' Atuaçao: 32 Atuaçao:
NOME: GIL RODRIGUES DOS SANTOS
Entidade: UNITINS Cargo: PROFESSOR/PESQ.
Endereço: AV. ALA!!EDA KADRID, Q.6, L.89 J.SERVIIJ!A Cidade: GURUPI Estado: TO
País: BRASIL CEP: 77410470
Fone: Telex: Fax: 851-3522
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:
NOME: HELIO FERREIRA DA CUNHA
Entidade: EMGOPA Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 49 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74610060
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2' Atuaçao: 3 i Atuaçao:

NOME: HONEY ALVES RIBEIRO
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: ESTAGIARIA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3' Atuaçao:

NOME: IRIS PEREZ-ALMEIDA
Entidade: FONAIAP-CENIAP Cargo:
Endereço: FONAIAP-CENIAP DEPT DE BIOTECNOLOGIA Cidade: APDO 4653 - MARACAY 2101A Estado:
País: VENEZUELA CEP:
Fone: 58-43-471066 Telex: Fax: 58-43-454320
12 Atuaçao: 3 Participante 2~ Atuaçao: 3r Atuaçao:

NOME: ISAIAS OLIVIO GERALDI
Entidade: ESALQ/USP Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 83 Cidade: PIRACICABA Estado: SP
País: BRASIL CEP: 13400970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JACIRO SOAVE
Entidade: IAC Cargo: PESQUISADOR
Endereço: AV. BARAO DE ITAP EVA , 1481, CX. P. 28 Cidade: CAMPINAS Estado: SP
País: BRASIL CEP: 13001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: JAIME BORREROCORREA
Entidade: CIAT Cargo:
Endereço: APARTADOAEREO 6713 Cidade: CALI Estado:
País: COLOMBIA CEP:
Fone: 57-23-675050 Telex: Fax: 57-23-647243
11 Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JAIME ROBERTOFONSECA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JAMES TAILLEBOIS
Entidade: GRANJA 4 IRMAOS S/A Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 69 Cidade: PELOTAS Estado: RS
País: BRASIL CEP: 96020360
Fone: Telex: Fax:
11 Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JEAN LOUP NO'I'l'EGHEM
Entidade: CIRAD Cargo: FITOPATOLOGISTA
Endereço: BP 5035, 34032 Cidade: I!ONTPELLIER Estado:
País: FRANCE CEP:
Fone: 67615544 Telex: Fax:
l' Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3º Atuaçao:

NOME: JOAO CARLOSHECKLER
Entidade: lOOlRAPA/CPAO Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 661 Cidade: DOURADOS Estado: KS
País: BRASIL CEP: 79804970
Fone: Telex: Fax:
1 ~ Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JOB CARNEIROWANDERLEY
Entidade: EMGOPA Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 49 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74610060
Fone: Telex: Fax:
P Atuaçao: 3 Participante 2' Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JOSE ALMEIDAPEREIRA
Entidade: EMBRAPA/CPAMN Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 01 Cidade: TERESINA Estado: PI
País: BRASIL CEP: 64006220
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: Jº Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos participantes Data:15/03/1995

NOME: JOSE EUSTAQUIOS. CARNEIRO
Entidade: EKBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JOSE ROBERTOAGUILA ALVARADQ
Entidade: EST. EXP. QUILAMAPU Cargo: COORDINADORNAL. PRO
Endereço: CASILLA 426 Cidade: CHILLAN Estado:
País: CHILE CEP:
Fone: 56-42-211177 Telex: Fax:
12 Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: JULIO CESAR FREITAS SANTOS
Entidade: EMBRAPA/CPAF-RO Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 406 Cidade: PORTO VELHO Estado: RO
País: BRASIL CEP: 78000000
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 31 Atuaçao:

NOME: LAZAROJOSE CRAVES
Entidade: UFG - UNIV. FEDERALDE GOlAS Cargo: PROFESSOR
Endereço: CAMPUSDA AGRONOMIA Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP:
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 2 Palestrante 2º Atuaçao: 3' Atuaçao:

NOME: LElLA GARCESDE ARAUJO
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIAIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: LUCIA HELENABUSO
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
l' Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3' Atuaçao:

NOME: LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA
Entidade: EMGOPA Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 49 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74610060
Fone: Telex: Fax:
1 Q Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: LUIZ ERNESTO AZZINI
Entidade: IAC Cargo: PESQUISADOR
Endereço: AV. BARAO DE ITAPEVA, 1481 Cidade: CAKPINAS Estado: SP
País: BRASIL CEP: 13001970
Fone: Telex: Fax:
19 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 31 Atuaçao:
NOME: KANOEL ROSERO
Entidade: COPROSEM Cargo:
Endereço: CALLE 121H Cidade: IBAGUE Estado:
País: COLOKBIA CEP:
Fone: 82-611146 Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2' Atuaçao: 3' Atuaçao:
NOME: MARC HENRI CHATEL
Entidade: CIRAD/CA Cargo:
Endereço: APARTADO AEREO 67-13 Cidade: CALI Estado:
País: COLOKBIA CEP:
Fone: 57-23-675050 Telex: Fax: 57-23-647243
12 Atuaçao: 2 Palestrante 2Q Atuaçao: 3' Atuaçao:
NOME: MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Entidade: CPAF/ACRE Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 392 Cidade: RIO BRANCO Estado: AC
País: BRASIL CEP: 69908970
Fone: Telex: Fax:
lº Atuaçao: 3 Participante 2Q Atuaçao: 31 Atuaçao:

NOME: KARDEM FERRElRA PARANHOS
Entidade: UFG - UNIV. FEDERAL DE GOlAS Cargo: ESTUDANTE
Endereço: CAMPUS DA AGRONOMIA Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP:
Fone: Telex: Fax:
1 I Atuaçao: 3 Participante 21 Atuaçao: 3Q Atuaçao:

NOME: MARIA IZABEL CARDOSO MAlA
Entidade: CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: 062-212-1999 Telex: Fax:
11 Atuaçao: 3 Participante 29 Atuaçao: 3Q Atuaçao:

NOME: MARIA JOSE DEL PELOSO
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
Pais: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
li Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 39 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: MARTACRISTINA CORSI DE FILIPPI
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: NAIfDKlJMAR FAGERIA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 17 9 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1! Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3' Atuaçao:

NO!!E: NAPOLEAOSILVINO DE SOUZA
Entidade: EMPAERjMT Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 225 Cidade: CUIABA Estado: l!T
País: BRASIL CEP: 78070000
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: )2 Atuaçao:

NOME: NELSONFONSECAJUNIOR
Entidade: IAPAR Cargo: PESQUISADOR
Endereço: R. MORAISBARROS, 932, AP.142 - CENTRO Cidade: PlRACICABA Estado: SP
País: BRASIL CEP: 13400356
Fone: 0194-225887 Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: )2 Atuaçao:

NOl!E: NELSONSALI!! ABBUD
Entidade: IAPAR Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 1331 Cidade: LONDRINA Estado: PR
País: BRASIL CEP: 86001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NO!!E: NORIS REGINA DE ALKEIDA VIEIRA
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 1 Comissao Organizadora 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NO!!E: ORANGELBORGES
Entidade: FUNDACIONPOLAR Cargo:
Endereço: APARTADOAEREO 70934, LOS RUICES ZP1071 Cidade: CARACAS Estado:
País: VENEZUELA CEP:
Fone: 202-7559 Telex: 2162 Fax: 202-7522
12 Atuaçao: ) Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: MARIA LUIZA DE FREI TAS CONRAD IEntidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970

I Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: MARIAMARASSI
Entidade: UNIVERSIDADENACIONALDEL HORDESTE Cargo:
Endereço: SARGENTOCABRAL2131 - 3400 - CORIENTES Cidade: CORIENTES Estado:
País: ARGENTINA CEP:
Fone: 07-83-22006 Telex: Fax: 07-83-27131
1 s Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: MARIA PEREIRA DO CARNO
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 3º Atuaçao:

NOME: MARIA THEREZARICCI SARTORI
Entidade: EMPAERjMT Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 225 Cidade: CUIABA Estado: KT
País: BRASIL CEP: 78070000
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: MARILEYVIElRA DO CARNO
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: MARIO FUKOSHIMA
Entidade: IAPAR Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 1331 Cidade: LONDRINA Estado: PR
País: BRASIL CEP: 86001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 21 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: MARISA PEREIRA DE FARIA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1 Q Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos participantes Data:15/03/1995

NOME: ORIANDOPEIXOTO DE MORAIS
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: OSPINA REY YOLIMA
Entidade: CIAT Cargo: ASSISTENTE
Endereço: APARTADOAEREO 6713 Cidade: CALI Estado:
País: COLOMBIA CEP:
Fone: 57-23-675050 Telex: Fax: 57-23-647243
l' Atuaçao: 2 Palestrante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: PALMIRACABRALSALES DE MELO
Entidade: IPA - RECIFE Cargo: ESTUDANTE
Endereço: AV. AFONSOALINDENSE, 494 - VARZEA Cidade: RECIPE Estado: PE
País: BRASIL CEP: 50810000
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: PATRICIA GUIMARAESSANTOS
Entidade: UFLA - UNIV. FEDERAL DE LAVRAS Cargo: PESQUISADOR
Endereço: R. DR. ALVAROT.CARV. 60 AP 202 V.PLAC. Cidade: LAVRAS Estado: MG
País: BRASIL CEP: 37200000
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: PAULOHIDEO NAKANORANGEL
Entidade: EMBRAPAjCNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 1 Comissao Organizadora 22 Atuaçao:2 Palestrante 32 Atuaçao:

NOME: PAULORICARDO R. FAGUNDES
Entidade: EMBRAPAjCPACT Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 403 Cidade: PELOTAS Estado: RS
País: BRASIL CEP: 96001970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:

NOME: PAULO SERGIO CARMONA
Entidade: IRGA Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 29 Cidade: CACHOEIRINHA Estado: RS
País: BRASIL CEP: 94901970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: PERICLES DE CARVALHO F. NEVES
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 1 Comissao Organizadora 2º Atuaçao:2 Palestrante 3' Atuaçao:
NOME: PLINIO CESAR SOARES
Entidade: EPAlHG Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 515 Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG
País: BRASIL CEP: 30180970
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3' Atuaçao:
NOME: POMPILIO GUTIEREZ
Entidade: FEDEARROZ Cargo:
Endereço: SALDANIA - TOLINA Cidade: Estado:
País: COLOMBIA CEP:
Fone: 3211 Telex: Fax:
l' Atuaçao: 3 Participante 21 Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: RAFAEL YAJURE
Entidade: REUNELLEZ Cargo:
Endereço: CALLE RONDON COM AV. NICOLAS BRICENO Cidade: ED REUNELLES - BARINAS Estado:
País: VENEZUELA CEP:
Fone: 73-335065/333951 Telex: Fax: 73-334189
1 º Atuaçao: 3 Participante 21 Atuaçao: 32 Atuaçao:
NOME: REINALDO FERREIRA DE PAULA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1; Atuaçao: 3 ?articipante 2t Atuaçao: 31 Atuaçao:

NOME: RICHARD ELIAS BACHA
Entidade: EPAGRI Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAI XA POSTAL 277 Cidade: ITAJAI Estado: SC
País: BRASIL CEP: 88301970
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3' Atuaçao:

NOME: ROSEMBERG MOURA DE OLIVEIRA
Entidade: CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BR~SIL CEP: 74001970
Fone: 062-212-1999 Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 29 Atuaçao: 3º Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
Listagem Geral dos Participantes Data:15/03/1995

NOME: SAMMY FERNANDES SOARES
Entidade: EMCAPA Cargo:
Endereço: ROD. POCOTUBA/BARARAMA, KM 2,5 Cidade: CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM Estado: ES
País: BRASIL CEP: 29323000
Fone: 560-1106 Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 31 Atuaçao:
NOME: SHEILA ANDRADE BOTELHO i
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 31 Atuaçao:
NOME: SILVIA AGRIPINA G. E SILVA
Entidade: EMBRAPA/CNPAF Cargo: BOLSISTA
Endereço: CAIXA POSTAL 179 Cidade: GOIANIA Estado: GO
País: BRASIL CEP: 74001970
Fone: Telex: Fax:
1º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 32 Atuaçao:
NOME: SILVINO AMORIM NETO
Entidade: PESAGRO Cargo: PESQUISADOR
Endereço: ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 770 - FONSECA Cidade: NITEROI Estado: RJ
País: BRASIL CEP: 24120191
Fone: Telex: Fax:
l' Atuaçao: 3 Participante 2' Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: SILVIO AFONSO DA SILVA
Entidade: CIBA GEIGY Cargo: ENG. AGRONOMO
Endereço: RUA 6, 2460 - CENTRO Cidade: GURUPI Estado: TO
País: BRASIL CEP: 77400000
Fone: 851-3071 Telex: Fax: 712-1349
1 º Atuaçao: 3 Participante 2º Atuaçao: 3º Atuaçao:
NOME: TAKAZI ISHIY
Entidade: EPAGRI Cargo: PESQUISADOR
Endereço: CAI XA POSTAL 277 Cidade: ITAJAI Estado: SC
País: BRAISL CEP: 88301970
Fone: Telex: Fax:
1 º Atuaçao: 3 Participante 29 Atuaçao: 3º Atuaçao:

NOME: THALES lIATTOS
Entidade: EMCAPA Cargo: PESQUISADOR
Endereço: R. ALBERTO O.SANTOS, 42, EDF. AMES Cidade: VITORIA Estado: ES
País: BRASIL CEP: 29010901
Fone: Telex: Fax:
12 Atuaçao: 3 Participante 22 Atuaçao: 32 Atuaçao:



I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELECAO RECORRENTE EM ARROZ
PERIODO: 13 A 17/03/95 LOCAL: EMBRAPA/CNPAF
ListagernGeral dos participantes Data:15/03/1995

NOME:
Entidade:
Endereço:
País:
Fone:
1Q Atuaçao: 3 Participante

VALERIADE OLIVEIRA FALEIRO MACHADO
EMBRAPA/CNPAF
CAIXA POSTAL 179
BRASIL

Cidade: GOIANIA
Cargo: BOLSISTA
Estado: GO
CEP: 74001970
Fax:
32 Atuaçao:

Telex:
22 Atuaçao:

NO!!E:
Entidade:
Endereço:
País:
Fone:
1Q Atuaçao: 3 Participante

VALERIAGO!!ESMOMElITE
UNITINS
ALAMEDAMADRI, Q.6, L.89 J. SERVILIIA
BRASIL

cidade: GURUPI
Cargo: PESQUISADOR
Estado: TO
CEP: 77410470
Fax: 063-8513522
3º Atuaçao:

Telex:
22 Atuaçao:

NOME:
Entidade:
Endereço:
País:
Fone:
12 Atuaçao: 3 Participante

VERIDIANODOS ANJOS CUTRIM
EMBRAPA/CNPAF
CAIXA POSTAL 179
BRASIL

Cidade: GOIANIA

Telex:
22 Atuaçao:

Cargo: PESQUISADOR
Estado: GO
CEP: 74001970
Fax:
3Q Atuaçao:

NOME: VICTOR VALDIVIEZO
Entidade: REUNERG
Endereço: CARRERA13, CAN CALLE 1 Y 2 H 1-68
País: VENEZUELA
Fone: 046-712499
1Q Atuaçao: 3 Participante

Cidade: CALABOZO,GUARICO
Cargo:
Estado:
CEP:
Fax:
3Q Atuaçao:

Telex:
2Q Atuaçao:
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I TALLER INTERNACIONAL SOBRE SELEÇÃO
RECORRENTE EM ARROZ

Período: 13 a 17/03/95
Local: EMBRAPA/CNPAF Goiânia, Goiás, Brasil

1.Silvino A. Neto 2.Jaime R. Fonseca 3.Fernando Corre a 4.Afrânio F. da Silva 5.Emílio da M. de Castro 6.Jaime
Borrero 7. Bartolomeu 8. Plinio Soares 9. João C. Heckler 10. Paulo H.N. Rangel 11.0rlando P. de Morais
12.Altevir de M. Lopes l3.Paluo Ximenes 14.Lazaro J. Chaves 15.Jaciro Soave 16.Roberto Alvarado 17.Homero
Aidar 18.Corival C. da Silva 19.Ervane B. Rodrigues 20.Job C Wanderley 21.Mario Fukoshima 22.Antonio Soares

23.Eliton T. de Oliveira 24.Veridiano dos A. Cutrim 25.Diogenes Manuel 26.Eloi E. do Prado 27.Luiz E.Azzini
28.Porpillo Guitierrez 29.Fernando Vida 30.Mariley V. do Carmo 31.Honey A. Ribeiro 32.Napoleão S. de Souza

33.Eduardo Raterol 34.Candido Bastos 35.Antonio C. Cordeiro 36.Julio Cesar F. Santos 37.Marcelo N. de
Oliveira 38.Erick corrichio 39.Edgar C. 40.Patricia G. Santos 41.James Tallebois 42.Marta C. de Filippi
43.Valeria G. Momenté 44.Eliria A. Teixeira 45.J.L.Nottegmem 46.Valeria de O.F. Machado 47.Maria T.R. Sartori

48.Carmen Lazeana 49.Carlos Bruzzone 50.Isaías Geraldi 51.Manoel Rosero 52.Paulo Fagundes 53.Fr,ancisco
Andrade 54. 55.Nand K. Fageria 56.A. S. Prabhu 57.Ana L. Alzate 58.Evaldo P. Sant'Ana
59.Aída O. Dominguez 60.Iriz Perez 61.Richard Bacha 62.Reinaldo Ferreira 63.Maria Marassi 64.Julio Cesar
65.0rangel Borges 66.Evane Ferreira 67.Helio F. Cunha 68.Alberto Herrera 69.Luis C. Neiva 70.Beatriz S.
Pinheiro 71. Noris R.A. Vieira 72.Ma.cc Chatel 73.Martine Chatel 74. Yolima Ospina 75.Mardem F. Paranhos
76.Gelásio F. Franco 77.A.Tadeu 78.Cesar Moquete 79.Alberto Baeta 80. José A. Pereira 81.Gil Rodrigues
82. Pericles F. Neves 83. Takasi Ishyi 84.Alceu Ribeiro 85. Francisco J. P. Zimmermann 86. Rafael Yajure
87.Victor Valdiviero 88.Flavio Breseguello 89.Elcio P. Guimarães.
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Esta semente
garante a sua produção

Gerências
Regionais
e Locais

e Unidades
de Vendas

(i) Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária

_
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAP A

Serviço de Produção de Sementes Básicas
Sede: SAIN - Parque Rural - Final Av. W/3 Nortere'\70.77~'" . 8=;I;,-OF . rei. (061)348-«33. T"" (061)1'"

~ Fax: (061) 347-9668

Norte e Nordeste
Recife/PE - Fone: (081)228-2784. Imperatri:zJMA - Fone: (098) 721-3586, Campina Grande/PB - Fone: (083)34
PetrolinaIPE - Fone: (081) 961-1809, Belérn/PA - Fone: (091) 226-8416.
Centro-Oeste e Sudeste
Campinas/SP - Fone: (O 192) 32-1955, BrasílialDF - Fone: (061) 563-1515, Dourados/MS - Fone: (067) 421-516
GoiânialGO - Fone: (062) 261-1400, RondonópolislMT - Fone: (065) 421-3362, Sete LagoaslMG - Fone: (031)9
Sul ,
Passo FundolRS - Fone: (054) 312-3971 e 312-1312, Canoinhas/SC - Fone: (0476) 22-0127,
MarialvaIPR - Fone: (0442) 28-6621, PelotaslRS - Fone: (0532) 21-l331, Ponta GrossaIPR - Fone: (0422) 24-55


