SORGO - Gené tica e melho ramento
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O sorgo granífero é um dos cereais mais cultivados no mundo, sendo utilizado como
importante fonte de nutrientes na alimentação humana e animal. Com o crescimento de área
desta cultura no Brasil, alguns programas de melhoramento genéticos foram criados, buscando
desenvolver híbridos mais adaptados à segunda safra. No desenvolvimento de novas cultivares
de sorgo, os programas de melhoramento precisam dar atenção especial à resistência às
doenças foliares, como antracnose (Colletotrichum graminicola e helminosoporiose
(Exserohilum turcicum, que são as principais doenças da cultura. O objetivo deste trabalho foi
avaliar e identificar novas fontes de resistência a estas duas doenças. Foram avaliadas 750
linhagens, em delineamento de blocos aumentados de Federer, empregando-se escala de
notas de 1 (resistente a 5 (suscetível. Estas linhagens foram divididas em 30 blocos de 25
linhagens, e como testemunhas comuns em cada bloco foram utilizadas duas linhagens elites.
A herdabilidade no sentido amplo foi alta para helmintosporiose e média para antracnose,
mostrando a possibilidade de sucesso na seleção de linhagens resistentes. Para
helmintosporiose a maioria das linhagens foram resistentes, havendo 61 e 551 linhagens com
notas 1 e 2, respectivamente. Os sintomas de antracnose foram mais severos, mesmo assim
ainda tiveram várias linhagens resistentes, havendo 112 e 260 linhagens com notas 1 e 2
respectivamente. Estas linhagens resistentes apresentam características agronômicas
favoráveis, como por exemplo florescimento precoce e altura de plantas dentro da faixa ideal
para sorgo granífero, devendo as mesmas serem usadas em futuros cruzamentos testes para
produção de novos híbridos.
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