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O coentro é uma das folhosas mais consumidas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Porém, a 

meloidoginose é uma das doenças que atacam a cultura causando danos e prejuízos econômicos. 

Programas de melhoramento genético para resistência a nematoides dependem de longo período 

para avaliar a reação de genótipos de coentro ao patógeno. Entre os caracteres avaliados há o 

número de ovos por sistema radicular, variável que determina o fator de reprodução do patógeno, 

que demandando muito tempo e mão de obra especializada para ser mensurada. Assim, a seleção 

indireta, por meio de alguma variável de fácil mensuração é uma estratégia para otimizar os 

programas de melhoramento de coentro para resistência a meloidoginose. O objetivo do presente 

trabalho, foi buscar uma alternativa na seleção de plantas de coentro resistentes à Meloidogyne 

incognita raça 1. Foram avaliadas 46 progênies de meios-irmãos em um experimento de 

delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, sendo a parcela constituída por oito 

plantas. Em cada repetição foi adicionada uma parcela com plantas de tomateiro cultivar Santa 

Cruz Kada a fim de verificar a eficiência do inóculo. A semeadura foi realizada em bandejas de 

poliestireno expandido de 128 células contendo substrato comercial Basaplant, e após quinze 

dias realizou-se a inoculação de 1500 ovos do patógeno por planta sendo o início da avaliação 45 

dias após a inoculação. Para estimativa da coincidência do número de galhas no torrão x número 

de ovos / planta, foi utilizada a fórmula da eficiência da seleção: ES= A-C / B-C x 100; em que, 

A é o número de plantas que coincide o número de galhas no torrão com o número de ovos na 

progênie, B o número de plantas  por progênie = 21, e C é 5% do valor de B. As variáveis 

avaliadas foram número de galhas no torrão e o número de ovos por planta. A coincidência de 

indivíduos que apresentavam menor número de galhas no torrão e de ovos foi 47,15%, 

aproximadamente 50%. A seleção por meio do número de galhas no torrão possibilitaria a 

seleção entre e dentro de progênies de coentro por não causar a destruição da planta avaliada, 

podendo os indivíduos superiores serem recombinados para a produção de sementes, avançando 

mais rápido as gerações.   
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