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O mofo-branco é uma doença do feijoeiro que causa muitas perdas principalmente em áreas com 

cultivos sucessivos e irrigados. O critério mais eficiente para o controle do patógeno é a 

utilização de cultivares resistentes. Como as cultivares em uso são, em geral, suscetíveis, é 

necessário a obtenção dos genótipos mais resistentes. Sendo assim, objetivou-se nesse trabalho 

avaliar a reação de progênies de feijão ao ácido oxálico, provenientes de seleção recorrente para 

a resistência ao mofo branco, pela inoculação com micélio (straw test). Foram avaliadas 67 

progênies dos ciclos 7, 8 e 9, no delineamento inteiramente casualizado. Os experimentos foram 

conduzidos no Laboratório de Genética Molecular e na casa de vegetação do Departamento de 

Biologia da UFLA. A metodologia de avaliação da reação ao ácido oxálico consiste na 

semeadura do feijão em bandejas, em casa de vegetação até a emissão da segunda folha 

trifoliolada, corte da planta na região do colo e exposição da base da parte aérea das plantas para 

absorção de uma solução de ácido oxálico com concentração de 20mM, por 20 horas à noite. A 

avaliação foi de acordo com a chave descritiva de notas proposta por Kolkman e Kelly (2000), 

variando de 1 a 6, caracterizando a planta sem sintoma de murcha visível à murcha completa, 

respectivamente. Constatou-se que as progênies diferiram pelo teste de Scott-Knott, separando a 

resistência em 4 grupos nos ciclos 7 e 9 e 3 grupos no ciclo 8. No total foram identificadas 5 

progênies mais resistentes ao ácido, as quais também se esperam ser resistentes ao mofo branco. 

Como a resistência do feijão ao mofo branco é complexa, genótipos que são resistentes com base 

na inoculação e também ao ácido oxálico devem ser mais promissoras para o controle da doença 

em cultura. 
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