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A cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) é acometida por vários patógenos que causam 

significativas perdas na produção. O fungo Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop) é um 

patógeno de solo que causa murcha-de-fusarium, importante doença que tem se estabelecido em 

todas as áreas produtoras de feijoeiro comum do Brasil. Em virtude de Fop ser um fungo 

habitante de solo e colonizar o sistema vascular, não se recomenda o uso de fungicidas na parte 

aérea da planta, sendo o uso de cultivares resistentes o método efetivo de controlar esta doença. 

Foi coletado um isolado de Fop em Coimbra-MG de plantas da cultivar de feijoeiro Meia Noite 

que exibiam os sintomas típicos de murcha-de-fusarium. Este isolado ao ser inoculado nas séries 

diferenciadoras de Fop foi considerado uma nova raça e denominado FOP UFV 01. Assim, o 

objetivo foi estimar a capacidade geral e específica de combinação de genitores com base na 

severidade de FOP UFV 01. Para tal, oito genótipos de feijoeiro foram cruzados em esquema 

dialelo parcial 3 x 5 para obtenção dos híbridos F1’s. Os genitores e seus 15 híbridos F1’s foram 

avaliados em casa de vegetação quanto a severidade de FOP UFV 01. A metodologia de 

inoculação de Fop foi por imersão de raízes em suspensão de esporos e a de avaliação por meio 

de escala de notas da severidade da doença. As avaliações foram realizadas aos 15, 18 e 21 dias 

após a inoculação, sendo a última avaliação usada para classificar os genótipos. Genótipo com 

nota média de 1,0 a 3,0 foi considerado resistente, de 3,1 a 6,0 de reação intermediária e 6,1 a 9,0 

suscetível. Para a análise dialélica foram consideradas as três avaliações, obtendo a área abaixo 

da curva de progresso da doença. Observou-se que todos os híbridos obtidos de cruzamentos 

entre pelo menos um genitor resistente (R) também apresentaram resistência à Fop. Híbridos 

suscetíveis só foram observados nos cruzamentos entre genitores suscetíveis. Estes resultados 

indicam que a resistência à murcha-de-fusarium (isolado FOP UFV 01) é determinada por 

poucos genes com dominância completa. Os efeitos de capacidade geral (CGC1 e CGC2) e 
específica de combinação (CEC) foram significativos. A significância dos efeitos de CGC indica 

diferença na frequência de alelos favoráveis entre os genitores daquele grupo, enquanto a 

significância da CEC indica presença de desvios de dominância no controle genético do caráter 

em estudo. Também observou-se que a soma de quadrados da CGC (CGC1 + CGC2) comparada 

à soma de quadrados da CEC foi similar, indicando predominância de genes com dominância 

completa no controle da severidade a murcha-de-fusarium. A população segregante oriunda do 

cruzamento VC 25 x CVIII 8511 e VC 25 x Pérola se destacou visando o melhoramento do 

feijoeiro para resistência à murcha-de-fusarium. 
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