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Resumo

. Os híbridos foram caracterizados e marcadores 

Sims. Foram obtidos híbridos com potencial para utilização 

Introdução

melhoradas e a segunda a sua utilização prática com a incorporação em materiais elite agronomicamente 

variedades com características comerciais são de grande importância para subsidiar a utilização prática dos 

A utilização desses híbridos e populações possibilitou o lançamento de cultivares de maracujazeiro azedo 

-
ramento visando a obtenção e caracterização de híbridos interespecíficos de maracujazeiro para ampliar a 
base genética do programa de melhoramento visando a resistência a doenças

-

Material e Métodos
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Folhas em estágio intermediário de maturação dos supostos híbridos e prováveis genitores foram coletadas 

Resultados e Discussão

respectivas potencialidades
Potencial utilização

P. alata P.maliformis
P. edulis P.quadrifaria x P.setacea P.incarnata
P. setacea P. speciosa  P. coccinea
P. katsshbachu P. vitifolia P.setacea
P. incarnata P. quadrifaria P. setacea

Ornamental e funcional-medicinal
P. edulis P. edulis P. incarnata
P. edulis P. caerulea (populações RC4, RC5 e RC Melhoramento do maracujazeiro azedo para 

mais avermelhada
P. edulis P. setacea(populações RC4, RC5 e RC Melhoramento do maracujazeiro azedo para 

P. edulis P. edulissilvestre (populações RC3

P.edulis  P. incarnata(populações RC1

P.quadrifaria  P. setacea  P. incarnata  x P. edulis

No caso das populações de retrocruzamentos, foram obtidas populações RC4, RC5 e RC  dos cruzamentos 
P. setacea e P. caerulea P. edulis. Para contornar 

P. edulis foram alternadamente 

P. edulis (acesso silvestre 
P. setacea e P. caerulea
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P. caerulea

P. caerulea

P. setacea, P. quadrifaria e P. incarnata
P. incarnata, P. edulis

azul foram demandas do mercado visando a complementação das cores vermelhas dos híbridos BRS Estrela 

Figura 1 P. edulis P. edulis 
silvestre, P. setacea e P. caerulea

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


7º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas

878

P. setacea, P. quadrifaria e P. incarnata
P. incarnata, P. edulis
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