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RESUMO

Caracterizar a organografia selecionando acessos promissores é uma importante
 etapa para subsidiar o melhoramento genético. Objetivou-se descrever caracteres
 morfológicos de 15 progênies de gergelim (Sesamun indicum L.). As progênies
 foram cultivadas no campo experimental de Patos-PB/Embrapa Algodão. Aos 40
 dias após a emergência, descreveu-se morfologicamente caule, folhas e flores de
 cinco plantas da fileira central. Com exceção da linhagem 2MA que apresentou
 caule com bastante ramificações, as demais apresentaram caule pouco
 ramificado. As linhagens apresentaram caule herbáceo, ereto, tetralobado,
 pilosas em toda sua extensão.  As folhas quando jovens lanceoladas, quando
 maduras, ovado ou lanceolado, com ápice acuminado a agudo, raramente com
 limbo tripartido ou bipartido. Na mesma planta foi possível encontrar folhas de
 bordo inteiro, ondulado ou denteado. Filotaxia oposta dística, sub-oposta e
 alterna. As plantas da linhagem 5A e 2MM apresentaram duas folhas pequenas
 nas axilas das folhas maduras, enquanto nas linhagens 8A observou-se
 pequenas folhas na base do limbo das folhas maiores, além da presença de
 algumas folhas pinatisectas com três lobos, confirmando heterofilia. Registrou-se
 folhas com até 27 centímetros de comprimento (linhagem 2A). Flores perfeitas,
 gamopétalas, ápice  dividido em quatro lobos, presença de plataforma de pouso e
 guia nectarífero. O cálice apresenta-se fundido com 4-5-6 lacínios lanceolados.
 Quatro estames didínamos, bitecas com quatro lóculos, de inserção dorsifixa; um
 estaminóide; gineceu tetracarpelar, 1-loculo por carpelo, estilete, estigma bífido
 terminal, ovário súpero com glândulas nectaríferas. Na base da flor há brácteolas
 e glândulas extra florais. Constatou-se divergência na morfologia floral em três
 linhagens: 8A que apresentou flores com quatro a cinco sépalas, na linhagem 7
 onde as glândulas extra-florais apresentaram cinco lobos e na linhagem 10 que
 apresentou flores com apenas três estames.
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