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Dentre as várias características agronômicas, as doenças foliares tem merecido atenção por parte 

do melhoramento, pois o uso de material resistente pode reduzir custos de produção e aplicação 

de defensivos no ambiente. O presente experimento está instalado no campo experimental da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, no município de Jataí, onde 182 famílias de 

meios-irmãos da população RV2 (a qual foi gerada por modelo dialélico a partir de híbridos 

comerciais selecionados quanto a resistência a Cercospora zeae-maydis) foram avaliadas em 

experimento no delineamento em blocos ao acaso com três repetições. As parcelas foram 

plantadas em linhas de 4m de comprimento com 20 plantas, espaçadas de 90 cm entre linhas e 20 

cm entre plantas. Foi feita análise de variância e as médias agrupadas pelo método de Scott Knott 

ao nível de 5% de significância. Três avaliações após o florescimento foram executadas 

utilizando a escala Agroceres de Avaliação de Doenças, sendo atribuídas notas de 1 a 9, sendo 9 

nota máxima de suscetibilidade a doença avaliada. Foram avaliadas as Doenças (Cercospora 

zeae-maydis; Puccinia polysora Underw.; Exserohilum turcicum; Phaeosphaeria maydis.). O 

híbrido SHS5050 foi utilizado como testemunha suscetível e o AG1051 como testemunha 

resistente as doenças avaliadas. As famílias que obtiverem melhor desempenho, comparado com 

a testemunha resistente, foram a (126) para Cercospora zeae-maydis; (25; 77; 93; 95; 96; 111; 

131; 138; 152; 158 e 182), que não diferiram entre si nas avaliações para Exserohilum turcicum; 

o genótipo (3) foi superior as demais para Phaeosphaeria maydis e para Puccinia polysora 

Underw. a família (180) obteve o melhor resultado. Em virtude da variabilidade existente nas 

progênies avaliadas, conclui-se que o material em estudo é promissor para seleção visando 

tolerância à doenças foliares avaliadas. 
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