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O emprego da resistência parcial, como forma de resistência genética eficiente para o controle da 

ferrugem da folha em aveia (Puccinia coronata Corda f. sp avenae Ericks) é uma opção 

promissora a ser empregada no desenvolvimento de novas cultivares, principalmente em regiões 

com ambientes como o sul do Brasil, o qual impõe elevada pressão de seleção. Objetivando 

ampliar o conhecimento genético e molecular da expressão da resistência parcial, uma população 

de 167 linhagens recombinantes foi desenvolvida a partir dos genótipos UFRGS 19 (suscetível) e 

UFRGS 988012-1 (parcialmente resistente à ferrugem da folha). Avaliou-se a expressão da 

resistência parcial e se estimou o número de locos envolvidos na expressão deste caráter. Os 

experimentos foram conduzidos na Estação Experimental Agronômica da UFRGS, nos anos de 

2013 e 2014. O delineamento empregado foi o de blocos completamente casualizados, com três 

repetições, sendo que cada parcela foi composta por duas linhas com 1,5m de comprimento. A 

inoculação do patógeno ocorreu naturalmente em ambos os anos e nenhum controle químico foi 

realizado. O progresso da doença foi avaliado em condições de campo, através de leituras 

sequenciais da severidade, e cálculo da área sob a curva de progresso da doença relativa 

(ASCPDNC). O número de locos envolvidos na expressão da resistência parcial foi estimado 

através das frequências genéticas, esperadas e observadas, apresentadas pela progênie ao longo 

dos dois anos de avaliação. Os modelos genéticos foram testados com base na distribuição de 

frequências apresentada pela ASCPDNC, e pelo teste de aderência de χ2. A análise estatística 

dos dados foi realizada com o auxílio do programa SAS® 8.2. Considerando a distribuição de 

frequências da ASCPDNC, para ambos os anos, a progênie apresentou aproximadamente 90% 

das linhagens com fenótipo variando de parcialmente resistente a intermediário. Para estimar o 

número de locos envolvidos na expressão da resistência parcial à ferrugem da folha, modelos 

com dois, três, quatro e cinco locos foram submetidos ao teste de aderência de χ2. Para o ano de 

2013, o modelo genético que melhor ajuste apresentou foi o de quatro locos, sendo dois de efeito 

maior e dois de menor efeito (gene-a-gene) sobre o fenótipo. Para o ano de 2014, o modelo 

genético que melhor ajuste apresentou foi o que compreendeu a presença de três locos, sendo 

novamente dois locos de maior efeito e um loco de menor efeito sobre o fenótipo. Os resultados 

obtidos demonstram que a resistência parcial à ferrugem da folha expressa pela progênie 

avaliada nos anos de 2013 e 2014 é de natureza oligogênica, sendo dois locos de efeito maior. 

Mesmo em ambientes com condições adequadas ao desenvolvimento da doença é uma 

ferramenta promissora para o controle da ferrugem da folha. 
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