
-125-

HERANÇA DA RESISTENcIA DE SORGO AO PULGÃO-VERDE. Schi.zaphi.e qrami num

(RONDANI. 1852)

11 -. . . d . 21Ivan Cruz- e Jose DJaLr Ven ramLffi-
CRUZ, I.
1988

o pulgão-verde. Schizaphis grominwll é uma das principais pr.<:.
gas de sorgo no Brasil, afetando a planta diret ame nte pela sucçao con

~
tínua de séiva e indiretamente pela transmissão de doenças viróticas.
Dentre os métodos de controle. aquele que se utiliza de cultivares re
sistentes tem sido ~~ dos mais importantes. Todos os tres mecanLsmos
de resist~ncia já foram identificados em um ou mais genótipos. no ex-
terior e no Brasil. A herança da resistência em algumas linhagens es-
tudadas tem sido do tipo dominante e de herdab i Li.dad e simples.

O óbjetivo do t(ab~lho foi estudar a herança da resistência...
dos genótipos resiste~tes GR e GB 3. A partir deles foram obtidas ge-
rações FI. 1"2 e ret rocruzamêntos com linhagens suscetíveis. Estes ma-
teriais foram semeados em caixas com as dimensões de 36x80xlOcrn, Em
cada caixa após casuaLi.z a çao , foi plantada lima geraçao por fileira
contendo 20 sementes. a exc e çâo da geração segregante F2. ,para qual o
número de fileiras por caixa foi de 5 (100 plantas). O delineamento
utilizado foi de blocos ao acaso com 3,repeticões. As avaliações fo-
ram realizadas quando o pai suscetível apresentava uma nota médi':' de
dano ac~ma de 7 (escala de O = nenhum dano a 9 = acima de 80% de ne-
crase). Nas gerações segregantes foram consideradas como plantas re-
sistentes aquelas,com natas de d~no variando de O a 4. Para testar as
gerações segregantes foi utilizado o teste de qui-quadrado. De acordo
com os resultados concluiu-se que a herança da resistência é dominan-
te e de herdab i lLdade simples. tanto para o genótÍpo GR corno para o
genótipo GB 3.
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