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A cultivar Verdão é a mais utilizada pelos agricultores do Norte e Nordeste do Brasil, porém, é 

uma boa hospedeira do Meloidogyne incognita raça 1. Uma alternativa para controlar a 

população deste patógeno no solo é a utilização de cultivares resistentes, pois proporciona 

redução do inoculo do nematoide e disseminação para outras áreas. Os objetivos deste trabalho 

foram estimar se há coincidência do número de galhas com o número de ovos em Coriandrum 

sativum L. cultivar Verdão. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com três 

repetições, sendo a parcela constituída por oito plantas. Os tratamentos foram 46 progênies de 

meios-irmãos C4 de coentro. Em cada repetição foi semeada uma parcela com tomateiro 

(Solanum lycopersicum L.), que é padrão de suscetibilidade aos nematoides-das-galhas, tendo 

por finalidade verificar a eficiência do inoculo utilizado. Após quinze dias da semeadura foi 

realizada a inoculação de 1500 ovos do patógeno, cujas plantas colhidas quarenta e cinco dias 

após a inoculação. As variáveis avaliadas foram número de galhas no torrão, número de galhas 

no sistema radicular lavado e o número de ovos por planta. A análise de correlação ambiental foi 

significativa a 5% e positiva para todos os caracteres, variando de 0,15 entre número de galhas 

no torrão x número de ovos a 0,60 entre número de galhas no torrão x número de galhas por 

planta. A estimativa da coincidência entre número de galhas no torrão x número de ovos/planta 

evidenciou valores de coincidência variando de 29,82% a 64,91% com uma média de 47,15%.  
Indicando que a eficiência da seleção, com base no número de galhas, entre e dentro de 

progênies de meios-irmãos para obtenção de genótipos superiores é de aproximadamente 50%. A 

seleção com base no número de galhas no torrão é uma estratégia que pode ser explorada nas 

etapas iniciais do programa de melhoramento do coentro para obtenção de genótipos resistentes à 

M. incognita raça 1, por apresentar maior praticidade e agilidade. Portanto a coincidência de 

indivíduos com menor número de galhas no torrão e de ovos foi de aproximadamente 50%, 

indicando que há uma eficiência na seleção visual do número de galhas no torrão. 
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