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O mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum) é um fungo responsável por limitar a produtividade da 

cultura de feijão (Phaseolus vulgaris L.), causando perdas consideráveis e consequente 

inviabilização da cultura em determinadas regiões e períodos do ano. Dentre a diversidade 

genética de P. vulgaris existente, poucos possuem resistência ao mofo branco. A dificuldade em 

se desenvolver linhagens resistentes está ligada ao fato de a resistência parcial ser quantitativa 

com moderada a baixa herdabilidade e a imprecisão na avaliação da doença. Por estes motivos, o 

uso de cultivares com resistência parcial à S. sclerotiorum em conjunto com boas práticas 

culturais e o uso de fungicidas tem sido considerado a melhor forma de controlar e reduzir o 

impacto da doença. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a resistência de progênies de 

feijão a esse patógeno, em três gerações (S0:1,S0:2 e S0:3) do décimo ciclo de seleção recorrente 

para resistência ao mofo branco. O inóculo de S. sclerotiorum foi obtido a partir de um isolado 

agressivo. As progênies foram avaliadas no delineamento látice simples 12x12(S0:1), látice triplo 

7x7(S0:2) e 5x5(S0:3). Foram utilizados ponteiras de 200 µL com disco de ágar contendo micélio 

para inocular plantas com, aproximadamente, 28 dias de idade. Para a inoculação, o ápice do 

caule principal da planta foi seccionado a cerca de 2,5 cm do nó e a ponteira com o micélio foi 

encaixada. Após 7 dias foi feito a avaliação quanto a reação de cada planta ao mofo, e as notas 

médias por parcela foram submetidas às análises de variância individual e conjunta. A média 

geral da resistência foi de 3,87 e a média das três gerações (S0:1,S0:2 e S0:3) foram: 4.02, 3.51 e 

3.96, respectivamente. A partir das análises de variância foram obtidas as variâncias genética 

entre progênies (σ
2
p=0.0049) e a variância fenotípica (

2

F =0.0075), foi estimada a herdabilidade 

(h
2
=65,68), com seus limites inferiores e superiores (LI=56,78 e LS=74,58) e a acurácia seletiva 

(rgĝ%=80,64). As estimativas da herdabilidade (correlação entre fenótipo e o genótipo) e da 

acurácia (correlação entre o valor genotípico verdadeiro do tratamento genético e o valor 

estimado no experimento) foram altas, mostrando que os experimentos foram conduzidos com 

alta precisão e que há variação genética entre as progênies, havendo chance de ganho com a 

seleção das mais resistentes. Além disso notou-se que a interação entre progênies por gerações 

não foi significativa (P<0,05) visto que as melhores progênies foram as mesmas para todas as 

três gerações.  
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