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O programa de melhoramento genêtico de soja, conduzido no CNPT, tem como
objetivos principais desenvolver cu l t i va r e s com .il t.o potencial produtivo, re-
sistentes ~s principais doenças e adaplodaH 3S rondiç~es eco16gicas, e aos
sistemas de cultivo, peculiares a ag ricu i ruia do Riu Grande do Sul.

O pr og rarna ~ r-m suas di f e r ent.c s t a:-;t S t tr.ve o ::Lguinte d e se nvo Iv i.ment o du-

ra nte o ''''o .3gc·í,-o\;" d.. 1989/-)0:

Foram planejadas diversas combinações de interesse para o p~o~r'Ilma e os
cruzamentos foram feitcs no CNPSo, em Londrina, PR. As gerações híbridas de 86
combinaç~es diferentes estão sendo conduzirias no CNPT, em estura com tempera-
tura controlada e fotoperÍodo de 17 horas, mantido artificialment~ durante os
primeiros 30 dias após a emergência.

Gerações segregantes

No ano agrícola de 1989/9Q foram conduzidas, no campo, as geraçoes F2 de
45 diferentes cruzamentos. As plantas de cada cruzamento foram colhidas em
conjunto, formando 45 novas populações F3:

Foram avançadas 62 populações F3, das quais 25 tiveram origem de cruza-
mentos feitos no CNPSo, el4 populações F4'

De um total de 36 populações, introduzidas do CNPSo, estando no mínimo em
F4, foram selecionadas 2.147 plantas. Estas constituirão, no próximo ano, li-
nhas que serão submetidas à seleção de caracteres agronômicos e fenológicos, a
campo, e da qualidade de grãos, em laboratório.

Seleção de progênies

Foram seme ad a s 325 progênies de .cinco c ruz arucnt os , da s qu.i i s foram ~·'~)lE'··

c i ona da s 126 linhagens, que deverão ser SllhI;;\_<.id,·. ~ ,~.i[l~I:J l1!:~~:~~..t no . ;. s e l e c:

I",



de qualidade de graos.

Introdução de Linhagens

Em 1989 foram introduzidas do CNPSo 1.671 novas linhagens, de diversos
cruzamentos. Estas foram semeadas em Latossolo Vermelho Escuro Distrôfico com
as seguintes característic.as químicas: pH = 4,9; AI trocável = 2,25 me/l00 g;

Ca + Mg = 3,48 me /100 g; p = 32,5 ppm; K = 164 ppm e M.O. = 4,7 %.

A semeadura foi realizada em meados de dezembro e as linhagens foram ois-
tribuidas segundo o delineamento aumentado, usando-se como testemunhas as mes-
mas cultivares usadas nos ensaios de competição. As avaliações visuais do de-
senvolvimento vegetativo, da arquitetura das ?lantas, do ciclo e da r.esistên-
cia às doenças permitiram selecionar 603 linhagens, as quais serao, ainda,
avaliadas quanto ao rendimento e ã qualidade de grãos. A ocorrência generali-
zada de uma doença que causa a "necrose da medula'.',cujo agente causal ainda
nao foi identificado, permitiu que se procedesse a seleção das linhagens que,
na condição de ocorrência da mesma a campo, não apresentaram sintomas.
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