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Os programas de melhoramento de soja no Brasil têm obtido incrementos médios de 

produtividade de 2% ao ano, mas a ocorrência de doenças como o mofo branco tem reduzido as 

expectativas de futuros ganhos. Esta pesquisa objetivou avaliar a produtividade de grãos (PG) e a 

reação ao mofo de 50 cruzamentos de soja obtidos em dialelo parcial 10x5, com dois grupos de 

genitores: Grupo I = dez linhagens experimentais (sigla USP) desenvolvidas pelo Setor de 

Genética Aplicada às Espécies Autógamas/Genética/ESALQ, com alta PG e 

resistência/tolerância às principais doenças e pragas;  Grupo II = cinco genitores com indícios de 

resistência ao mofo. A PG foi avaliada em F2 em dois experimentos em blocos ao acaso 

conduzidos em 2012/2013 em Piracicaba: o primeiro incluiu os 50 cruzamentos com dez 

repetições organizadas em dois conjuntos experimentais, cada conjunto com 25 cruzamentos e 

três testemunhas comuns; o segundo incluiu os 15 genitores e as testemunhas, com quatro 

repetições. A severidade do mofo foi avaliada pelo método da inoculação de folhas destacadas, 

medindo-se a área(cm
2
) afetada em seis plantas F3 de cada cruzamento e de 

testemunhas(genitores). Os resultados obtidos para PG mostraram boa precisão experimental 

(CV=22%) e superioridade média de 13,4% dos cruzamentos sobre os genitores. A maioria 

(70%) dos cruzamentos foram superiores à média de PG dos genitores (3.655kg.ha
-1

) e três 

cruzamentos destacaram-se com PG> 6.000kg.ha
-1

 (USP70.080 x EMGOPA313, USP93-05.552 

x EMGOPA313 e USP93-05.552 x A4725RG), evidenciando alta capacidade específica de 

combinação (CEC). Com capacidade média de combinação (CMC) acima da média do dialelo 

(4.145kg.ha
-1

) destacaram-se os genitores: USP70.080, USP93-05.552, USP70.108, USP14-01-

20 no grupo I; e, EMGOPA313, Caiapônia e MSOY6101 no grupo 2. A maioria (90%) dos 

cruzamentos mostrou variância genotípica dentro, indicando a possibilidade de ganhos com a 

prática de seleção dentro de cruzamentos. Para severidade do mofo, a média do dialelo(F3) foi 

11,6% menor (>resistência) que a média das testemunhas; a média dos cruzamentos variou de 

158 a 274 cm
2
, 28 cruzamentos (56%) apresentaram médias abaixo da média do dialelo (217 

cm
2
) e os destaques (<área e >resistência) foram: USP14-01-20 x PI153.282, USP70.057 x 

MSOY6101, USP70.004 x EMGOPA313; respectivamente para os grupos I e II, sete (70%) e 

dois (40%) genitores mostraram CMC melhores, em relação à média do dialelo; os principais 

destaques (<CMC e >resistência) foram USP70.057, USP70.004 e USP93-05.552 no grupo I e 

MSOY6101 e PI153.282 no grupo 2. Concluiu-se que: a) o dialelo(F2) representou ganho inicial 

de PG de 13,4% em relação à média dos genitores; b) houve forte associação entre CMC e CEC 

para os destaques em PG; c) ganhos adicionais poderão ser obtidos com a prática de seleção 

entre e dentro de cruzamentos para maior PG; d) ocorreram genótipos F3 resistentes ao mofo. 
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