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Não há resistência completa ao mofo-branco (MB). Uma opção de baixo custo para o controle do 

MB do feijoeiro é o desenvolvimento de cultivares com resistência parcial. O objetivo foi 

identificar genótipos com resistência parcial ao MB provenientes do programa de melhoramento 

do convênio EPAMIG/UFLA/UFV/Embrapa Arroz e Feijão. Os genótipos testados foram 

selecionados quanto à intensidade do MB e produtividade, em área com histórico da doença. 

Esses genótipos foram comparados com os cultivares Pérola, Majestoso, Ouro Negro, Ouro 

Vermelho, Estilo e a linhagem A 195. Esta é fonte conhecida de resistência fisiológica ao MB. 

Dois ensaios foram conduzidos; um em Oratórios e um em Viçosa, em áreas com histórico de 

MB. Foi usado o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os ensaios foram 

irrigados por aspersão convencional. A intensidade (severidade + incidência) do MB foi avaliada 

com notas de 1 a 9: 1 = plantas sadias, 9 = 80 a 100% de plantas doentes e/ou 50 a 60% de 

tecidos infectados; o acamamento, com notas de 1 a 5: 1 = todas as plantas eretas, 5 = todas as 

plantas fortemente inclinadas ou 80% a 100% das plantas caídas. A produtividade de grãos foi 

determinada, fazendo a correção do teor de água  para 13%. Os dados foram submetidos à 

análise de variância, e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A 

análise conjunta dos experimentos revelou interação significativa entre locais e genótipos apenas 

quanto ao acamamento. Foram observadas correlações significativas entre a intensidade do MB e 

produtividade (r = - 0,32 ***) e entre intensidade do MB e acamamento (r = 0,66 ***). A 

intensidade do MB variou de 1,4 a 5,9. Os genótipos foram separados em quatro grupos de 

acordo com a produtividade. Cinco linhagens (VC 17, CNFC 10432, RP-1, CNFC 10720 e 

CNPF 11990) e duas cultivares (BRS Estilo e Pérola), foram classificados no grupo com maior 

produtividade. A intensidade do MB destas linhagens/cultivares variou de 1,9 a 2,4. Dentre estes 

genótipos, apenas as linhagens CNFC 10432 e RP-1 ficaram no grupo com menor intensidade de 

MB, assim como a linhagem A 195. No entanto, a linhagem A 195 ficou em um grupo 

intermediário quanto à produtividade. A cultivar Ouro Negro foi classificada no grupo com 

menor produtividade e no grupo de maior intensidade de MB e maior acamamento. Estes 

resultados indicam que linhagens avançadas devem ser testadas sob pressão de MB no campo 

antes de serem lançadas como uma nova cultivar. Assim há genótipos oriundos do programa de 

melhoramento do convênio EPAMIG/UFLA/UFV/Embrapa Arroz e Feijão com resistência 

parcial ao MB.  
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