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A competição por recursos com as plantas daninhas é um dos principais fatores que afetam 

negativamente a produtividade de grãos na cultura do feijoeiro. A obtenção de cultivares que 

possibilitem cobertura rápida do solo é uma das alternativas para mitigar essa competição, 

contudo, ela têm sido pouco explorada. Já foi constatado que existe variabilidade para esse 

caráter, porém, ainda não foi avaliado o efeito da interação genótipos x ambientes na eficiência 

da seleção. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo obter informações à respeito do efeito 

da interação genótipos x ambientes no sucesso da seleção para o caráter área de cobertura do 

solo (ACS). Para isso, utilizou-se uma população segregante oriunda do cruzamento de genitores 

contrastantes para o tamanho da folha: a linhagem ESAL 686 possui folhas grandes e origem 

andina e a cultivar “Pérola”, possui folhas pequenas e origem mesoamericana. Realizou-se a 

avalição de progênies segregantes  F3:4, semeadura em fevereiro de 2014 e F3:5 em julho do 

mesmo ano. A ACS foi obtida por meio de fotografias das plantas, 20 dias após a semeadura. 

Após as estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos constatou-se: a interação “progênies 

x safras” foi 1,86 vezes superior à estimativa da variância genética entre progênies na análise 

conjunta; As estimativas da herdabilidade na  média das duas safras também foi bem inferior às 

obtidas nas análises individuais;  e foi obtido estimativa negativa para herdabilidade realizada 

(  
  = -0,05), indicando que as melhores progênies na safra de fevereiro não foram coincidentes 

com a da geração seguinte. Esses resultados contribuíram para que os ganhos na média das 

gerações fossem bem inferiores ao de cada geração. Depreende-se, portanto, que a interação 

progênies x safras/gerações irá dificultar o sucesso com a seleção para se obter cultivares que 

tenham uma rápida cobertura do solo. 

Palavras-chave: Melhoramento vegetal; Phaseolus vulgaris; Cobertura do solo. 

 

Apoio financeiro: CNPq e CAPES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


