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A região do Brasil Central constitui uma ótima alternativa para a expansão da produção tritícola.
A diversidade de áreas de cultivo constitui uma solução para diminuir a variação na produção
total de trigo decorrente de adversidades climáticas, além de ser uma opção de sucessão às
culturas de verão, como a soja, o milho e o feijão “das águas”. O objetivo básico de um
programa de melhoramento genético vegetal é obter genótipos mais produtivos e com
características agronômicas desejáveis, e este processo de seleção é, frequentemente, realizado
pelo desempenho dos genótipos em diferentes ambientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
interação genótipo x ambiente e o rendimento de grãos em genótipos de T. aestivum L., com
irrigação, em nove ambientes do Estado de Minas Gerais. Os experimentos foram conduzidos
nos municípios de Patos de Minas (2010, 2011 e 2012), Lavras (2011), Coromandel (2011 e
2012), Uberaba (2012) e Rio Paranaíba (2011 e 2012), no Estado de Minas Gerais. O
delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso, com doze tratamentos (genótipos) e
três repetições. Cada parcela teve 6,0 m de comprimento e 1,0 m de largura, sendo constituída de
cinco linhas, espaçadas de 0,20 m, com 400 sementes viáveis/m 2 na semeadura. Na colheita,
foram colhidas uma área útil de 3 m2. Foi avaliado o rendimento de grãos, em gramas, pesandose a produção total de cada parcela útil, a qual foi transformada para kg.ha-1. Os tratamentos
foram constituídos de dois cultivares indicadas para Minas Gerais e de dez linhagens em fase
final de avaliação. Pelas análises de variância individuais, nos ambientes considerados,
observou-se que os genótipos apresentaram variações significativas para rendimento de grãos
apenas em Lavras e Coromandel cultivo 2011, Uberaba, Coromandel e Rio Paranaíba cultivados
em 2012. Em todos os ambientes de cultivo os genótipos apresentaram produtividade média que
variou entre 4139 kg/ha (Rio Paranaíba, 2011) a 7408 kg/ha (Coromandel, 2011) muito superior
à média nacional, que é de 2162 kg/ha. Ao avaliar as médias nos ambientes houve a formação de
dois grupos, sendo que o mais produtivo foi Coromandel nos anos de 2011 e 2012. No entanto,
os genótipos não apresentaram diferenças na produtividade quando comparados pelo teste de
Skott Knott nesta localidade. Ao avaliar a produtividade média dos genótipos considerando todos
os ambientes não houve diferenças estatísticas entre eles. O caráter produtividade de grãos é
quantitativo, e, por consequência, sua expressão tem forte influência do ambiente. Isto ajuda a
explicar porque os genótipos avaliados apresentaram comportamento distinto em relação a cada
ambiente considerado. Apenas as linhagens EP 063053, EP 64021, EP 066055 e EP 066066
permaneceram no grupo dos mais produtivos em todos os ambientes e safras agrícolas,
demonstrando seu potencial como opção de cultivo com irrigação.
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