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A ferrugem pode ocasionar perdas de até 90% da produtividade de grãos (PG) da soja e a 

tolerância (poligenes) é um componente importante do sistema de controle integrado. Este 

trabalho objetivou avaliar a capacidade combinatória para tolerância e PG de 260 linhagens F5:7 

obtidas em dialelo parcial 4 x 4 envolvendo dois grupos de genitores com níveis de tolerância 

desconhecidos; o grupo 1 compreendeu os genitores exóticos (PIs) Bing Nan, Kinoshita, Shira 

Nuhi e Orba, com genes principais de resistência; o grupo 2 envolveu as cultivares adaptadas 

(alta PG) BRS154, Conquista, IAC100 e Pintado. Foram conduzidos quatro experimentos em 

blocos ao acaso na ESALQ-sede, sendo dois experimentos com linhagens e dois com genitores; 

os experimentos com linhagens envolveram duas repetições, cada uma subdividida em cinco 

conjuntos, cada conjunto com 52 linhagens e quatro testemunhas comuns (Abura, BRS133, 

IAC100, MSoy6101); os experimentos com genitores compreenderam quatro repetições, cada 

uma contendo oito genitores e quatro testemunhas.  Tanto para linhagens quanto para genitores, 

os dois experimentos corresponderam a dois manejos para controle de doenças com aplicações 

de fungicidas: o primeiro envolveu aplicações sucessivas de Opera® e Nativo®, para controle da 

ferrugem e das doenças de fim de ciclo (DFC); no segundo aplicou-se Derosal® para controlar 

somente DFC. Estimou-se a taxa de reação à ferrugem (TRF%) para cada genótipo pela 

diferença entre as médias ajustadas de PG nos dois manejos, dividida pela média Derosal e 

multiplicada por 100. Valores de TRF% próximos a zero indicaram tolerância e estimativas 

diferentes de zero indicaram sensibilidade. Estimou-se a capacidade média de combinação 

(CMC) de cada genitor pela média de seus quatro cruzamentos. Para TRF%, as médias 

classificaram-se na ordem da mais para a menos favorável em: genitores exóticos (-16,3), 

testemunhas (-18,8), cruzamentos (-28,9) e genitores adaptados (-39,1). Para PG (kg.ha
-1

), a 

classificação foi: genitores adaptados (2534), testemunhas (2392), cruzamentos (2289) e 

genitores exóticos (1201). Os genitores com as melhores CMC/TRF% foram Shira Nuhi (-24,2) 

e Orba (-27,2) no grupo 1; já no grupo 2, os melhores foram IAC100 (-25,1), Conquista (-26,0) e 

BRS154 (-26,2). Os genitores com as melhores CMC/PG (kg.ha
-1

) foram Kinoshita (2523) e 

Shira Nuhi (2327) no grupo 1; no grupo 2, os melhores foram Conquista (2412) e Pintado 

(2386). Os cruzamentos com indicações mais favoráveis de capacidade específica de 

combinação (CEC/TRF%) foram: Orba x IAC100 (-15,7), Shira Nuhi x BRS154 (-17,2), 

Kinoshita x Conquista (-17,3) e Shira Nuhi x IAC100 (-17,6); já para CEC/PG (kg.ha
-1

), os 

melhores cruzamentos foram Kinoshita x BRS154 (2763), Shira Nuhi x Conquista (2627) e 

Kinoshita x Conquista (2570). Concluiu-se que: os genitores exóticos e adaptados mostraram 

desempenhos inversos em TRF% e PG; a maioria dos cruzamentos apresentou linhagens com 

desempenhos favoráveis para tolerância e PG, especialmente Kinoshita x Conquista. 
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