
SELEÇÃO INDIRETA DE LINHAGENS DE MILHO PARA 

RESISTÊNCIA A Fusarium verticillioides e Diplodia maydis UTILIZANDO 

BIPLOTS 
Luiz Antonio Yanes Bernardo Júnior

1
; Renato Barbosa Camargos

2
; Gabriella Santos Pereira

3
; 

Guilherme de Jong
4
; Renzo Garcia Von Pinho

5
; Márcio Balestre

6
 

 
1
Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas – UFLA/ Lavras – MG/ Brasil. Bolsista 

CNPq – email: luiz_yanes@hotmail.com; 
2
Doutorando em Fitotecnia – UFLA/ Lavras – MG/ 

Brasil; 
3
Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas – UFLA/ Lavras – MG/ Brasil; 

4
Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas – UFLA/ Lavras – MG/ Brasil;

 5
Professor 

Titular do Departamento de Agricultura – UFLA/ Lavras – MG/ Brasil; 
6
Professor Adjunto I do 

Departamento de Ciências Exatas – UFLA/ Lavras – MG/ Brasil. 

 

Os fungos Fusarium verticillioides e Diplodia maydis ocorrem com grande frequência nas 

lavouras de milho, e são destaque entre os fungos causadores de grãos ardidos. O objetivo com 

este trabalho foi realizar a seleção indireta de linhagens resistentes a estes fungos utilizando 

gráficos biplots. Foram avaliadas 238 linhagens introduzidas no Brasil e 4 híbridos utilizados 

como testemunhas, em Lavras – MG e Uberlândia – MG. Foram conduzidos dois experimentos, 

um para cada local, no delineamento em blocos incompletos com três repetições, sendo que os 

blocos foram constituídos de 10 tratamentos. As parcelas possuíam uma linha de três metros, 

espaçadas em 0,70 m, sendo que houve desbalanceamento decorrente da perda de algumas 

parcelas. Os isolados dos fungos foram crescidos em meio completo durante sete dias antes da 

inoculação. A suspensão de conídios foi ajustada através da contagem em câmara de Neubauer 

para 10
6
 conídios ml

-1
 no dia da inoculação. A inoculação foi realizada 15 dias após 100% das 

plantas da parcela emitirem o estilo-estigma. As características avaliadas foram a nota média 

para a incidência de grãos ardidos, dadas às espigas da parcela segundo escala de notas, 

proporção de espigas com grãos ardidos e porcentagem de grãos ardidos. As análises foram 

realizadas através da abordagem de modelos mistos via máxima verossimilhança restrita 

(REML), e depois obtido o biplot GGE. O método que avalia a proporção de espigas com grãos 

ardidos apresentou menor efeito da interação genótipos por ambientes, justificando a maior 

acurácia (80,33%) e herdabilidade (64,52%) observada para essa característica. O método 

através da nota média para incidência de grãos ardidos obteve acurácia de 21,18% e 

herdabilidade de 4,49%, enquanto que o método que avalia a porcentagem de grãos ardidos 

apresentou 51,48% para a acurácia e 26,50% para a herdabilidade. A atribuição de notas e 

porcentagem de grãos ardidos são metodologias de grande subjetividade, sendo fortemente 

influenciadas pelo avaliador, pois dependem da avaliação visual do grau de infecção dos grãos. 

Todos os caracteres avaliados para incidência de grãos ardidos foram mais influenciados pela 

interação genótipos por ambientes quando inoculados com D. maydis. A avaliação da resistência 

à grãos ardidos por meio do número de espigas infectadas foi mais eficiente e apresentou menor 

influência da interação genótipos por ambientes. 

 

Palavras-chave: Interação Genótipos por Ambientes; Melhoramento Genético; Grãos Ardidos. 

 

Apoio financeiro: FAPEMIG, CNPq e Capes. 


