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efeitos de hibrido dentro de geracao e mac
foram significativos para % de oleo, peso dc
1000 aquénios, altura de planta e dc capitulo,
tamanho de capitulo, floracao, maturacao
fisiologica e rendimento de oleo. Atencfio
especial deve ser dispensada para estas
caracteristicas durante a selecao das linhas. Por
outro lado, os efeitos nao foram significativos
para rendimento dc graos e diametro de caule,
sugerindo a falta de variabilidade para estas
caracteristicas entre as linhas da populacao em
estudo.

10.2.4. Avaliacfio do potencial heterotico e
depressfio endogfimica

Marcelo Femandes de Oliveira, Carlos
Alberto Arrabal Arias, Vania Beatriz

Rodrigues Castiglioni e
Austeclinio Lopes de Farias Neto

Visando identificar fontes superiores para
extracao de linhagens, foi conduzido um
trabalho envolvendo cruzamentos dialélicos
entre oito hibridos de comportamento ja
conhecido através da rede de avaliacao de
genotipos. O progenitor feminino foi
esterilizado através de uma solucao dc acido
giberélico a 5 ppm e/ou emasculacao. As 28
combinacoes foram dispostas no delineamento
blocos ao acaso coni 2 repeticoes e encontram-
se eni avaliacao nos campos experimcntais da
Embrapa-Soja e da Embrapa-Cerrados. Apos
as avaliacoes dos caracteres agronomicos, os
dados serao analisados segundo a metodologia
de Hayman conforme descrito por Mather &
Jinks (1982) e Griffing (195 6). Paralelamente,
as combinacoes hibridas foram autofecundadas
para proceder a avaliacao da depressao
endogamica.

10.2.5. Tolerfincia in seca em girassol

Cléber Morais Guimaraes, Vania Beatriz
Rodrigues Castiglioni, Eric Belhassen,

Antal Balla e Rosangela Bevitori

O girassol esta sendo cultivado na Regiao
Central do Brasil como cultura de safrinha, que
coincide com a fase final do periodo chuvoso.
Nestas condicoes, um dos fatores limitantes
para a obtencao dc altos rendinientos e o déficit
hidrico, sempre presente a partir do
florescimento. Um experimento foi conduzido
na area experimental da Embrapa-Arroz e
Feijao, em Goiania-GO, com o objetivo de
avaliar 0 con1po1"tan1ento de nove genotipos:
a) 4 hibridos em que 0 progenitor masculino
foi derivado de espécies selvagens oriundos dc
um programa de melhoramento genético para
tolerancia a seca, provenientes do INRA,
Franca: HA 89 x T- (H. argophyllus) - apresenta
baixa permeabilidade foliar a perda de agua;
HA 89 x T+ (H. argophy/lus) - apresenta alta
permeabilidade foliar a perda de agua; HA 89
x 9 lT622 (H. anomalus); e HA 89 x PNMR65l
(H. niveus); b) 4 hibridos comerciais, sendo 1
proveniente da Franca (FLAMME) e 3 do
Brasil (Cll, GR16 e S430); e c) l variedade
precoce da EMBRAPA (V2000). O
delineaniento experimental foi blocos ao acaso
com 3 repeticoes. A parcela foi constituida por
4 linhas de 6,0 in espacadas de 0,70 m. Dois
niveis hidricos foram aplicados: com e sem
deficiéncia hidrica no periodo reprodutivo,
iniciado na floracao. As irrigacoes foram
controladas com pluviometros apos a
emergencia das plantas. Foram avaliados o
rendimento, o peso de 1000 aquénios, o
tamanho do capitulo, o teor de oleo, a floracao
inicial, a altura da planta e o diametro do caule.
As condicoes climaticas bem definidas da
regiao permitem a programacao do plantio de
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modo a controlar a irrigacao sem interferéncia
de chuvas. Entretanto, no periodo entre 82 a 89
dias apos a emergencia ocorreram 2 chuvas
totalizando 37,8 mm, 0 que nao permitiu a
totalidade do déficit hidrico programado.
Assim, a quantidade dc agua aplicada foi de
365mm e 551mm para os tratamentos com e
sem déficit hidrico, respectivamente. A excecao
de tamanho de capitulo, houve diferenca
significativa (p 5 5%) entre os genotipos para
os demais caracteres. Todos os caracteres foram
significativamente afetados pelo déficit hidrico.
As maiores reducoes, na ordem de 30,4%,
17,58% e 13,19% ocorreram para rendimento
de graos, peso de 1000 aquénios e teor de oleo,
respectivamente (Tabela 10.5). A interacao
niveis hidricos X genotipos nao foi significativa
para nenhum dos caracteres avaliados, o que
pode ter sido influenciada pela ocorréncia de
chuvas, conforme relatado anteriormente,
impedindo a expressao diferenciada dos
genotipos. Considerando as médias dos
genotipos separadas para os niveis hidricos,
observa-se que no tratamento sem deficit

hidrico, a diferenca maxima entre os genotipos
foi 3 vezes superior aquela em relacao ao
tratamento com déficit hidrico, ou seja dc 1524
kg/ha e 489 kg/ha, respectivamente. Os
genotipos mais produtivos foram S430 (3029
kg/ha), HA 89 x T+ (2593 kg/11a)e HA 89 x T-
(2529 kg/ha), nao diferindo estatisticamente
(p£5 %) entre si. Comparando 0 efeito do déficit
hidrico sobre cada genotipo observa-se que os
mais prejudicados foram HA89 xT+, S43 0, HA
89 x T- e GR16, com reducoes de 50%, 42%,
36% e 33% no rendimento, respectivamente.
A diferenca entre os hibridos que envolvem as
linhas T+ e T-, sendo mais acentuada em T+,
talvez pode ser explicada pela sua alta
permeabilidade foliar a perda de agua. Os
menos prejudicados foram FLAMME, C11,
HA 89 x PNMR651, V2000 e HA 89 x 91T608,
com reducoes de 12%, 18%, 20%, 22% e 27%,
respectivamente. Estes resultados evidenciam
a importancia de conhecer o comportamento
dos genotipos em relacao ao déficit hidrico,
bem como da busca dc genotipos mais
adaptados a estas condicoes.

TABELA 10.5. Efeito médio de dois niveis hidricos sobre caracteres agronomicos em
genotipos de girassol. Embrapa-Arroz e Feijfio, Goifinia, GO.1995.

Nlveis hidricos Rendimento Peso dc 1000 Altura de Tamanho de Difimetro de Floracao Teor de oleo

(kg/ha) aquénios(g) p1anta(c1n) cap1tu1o(cm) cau1c(mm) inicia1(dias) (%)

18 78 26.11 67 40.94Sem deficit hidrico 2844,88 51,74 194,44 ,

Com deficit hidrico 1980,81 42,64 182,44 16,49 24.90 65 35,54

Reducao (%) 30,4 17,58 6,17 12,19 4.63 2,56 13.19


