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A ferrugem é a principal doença do cafeeiro, sendo causada pelo fungo Hemileia vastatrix Bruk, et Br.,
ocorrendo endemicamente em todas as regiões cafeeiras de Minas Gerais, ocasionando danos variáveis, de
acordo com as condições climáticas. Em média estima-se prejuízos de 20% na produção, além de reduzir a
vida útil dos cafeeiros, devido a queda intensa de folhas, portanto a busca de cultivares resistentes é cada vez
maior. No Estado de Minas Gerais o programa de melhoramento genético visando a obtenção de cultivares
portadores de resistência à ferrugem é conduzido pela EPAMIG em conjunto com a UFV e UFLA. Assim, este
trabalho teve como objetivo avaliar 23 progênies híbridas oriundas do cruzamento da cultivar Catuaí Amarelo
e o Híbrido de Timor, visando a obtenção de cultivares portadoras de resistência à ferrugem porte baixo e
outras características agronômicas de interesse. Foi instalado em outubro de 1999, uma unidade experimental
na Fazenda Itatiaia, município de Cannã. Utilizou-se de delineamento em blocos casualizados com 25 tratamentos
e três repetições. Os tratamentos incluem 23 progênies híbridas, em geração F5 e duas testemunhas
representadas pela cultivar Catuaí com e sem controle de ferrugem. As parcelas foram constituídas de seis
plantas, distribuídas em uma única fileira, com espaçamento de 2,5 x 1,0 m. As adubações de plantio, de
formação, de produção e os tratos culturais foram feitos de acordo com as recomendações técnicas para a
cultura. A partir do primeiro ano de produção avaliaram-se várias características de importância agronômica,
das quais foram consideradas a produção de frutos das duas primeiras colheitas. As colheitas foram realizadas
de uma única vez, quando cerca de 80 a 90 % dos frutos incluíam-se nos estádios de café cereja, passa e
seco, na maioria das progênies em estudo. Todas as progênies apresentaram resistência a ferrugem e bom
vigor vegetativo. As médias de produtividades em sacas de café beneficiadas/ ha foram de 14,80 e 63,27 nos
anos de 2001 e 2002, respectivamente. No ano de 2001, não houve diferença significativa entre as progênies
estudadas e as testemunhas, enquanto que em 2002, sobressaíram-se as seguintes progênies: H 419-5-3-6-8,
H 416-2-1-1-5, H 419-3-1-3-8, H 419-3-3-2-4, H 419-6-2-7-4, H 419-5-3-5-3, H 419-3-1-4-15, H 419-10-5-
1-8, H 419-6-1-3-12, H 419-6-2-7-18, H 516-2-1-3-3, H 419-6-1-3-7 e H 419-10-2-3-8, com médias de
produtividade de 68 sacas de café beneficiadas/ ha, não diferindo estatisticamente da testemunha. Essas
progênies apresentam grande potencial para obtenção de futuras cultivares.
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