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O programa de melhoramento genético visando a obtenção de cultivares portadoras de resistência à ferrugem,
em desenvolvimento no Estado de Minas Gerais, é coordenado pela EPAMIG. Para atingir tais objetivos inúmeros
cruzamentos com o Híbrido de Timor, que constitui a principal fonte de resistência à ferrugem, já foram
realizados. Progênies resultantes destes cruzamentos vêm sendo avaliadas quanto à produtividade, resistência
à ferrugem e outras características agronômicas de interesse, nas principais regiões cafeeiras de Minas Gerais.
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar progênies avançadas de Catimor derivadas do
cruzamento de Caturra com Híbrido de Timor, visando a obtenção de cultivares portadoras de resistência à
ferrugem, com porte baixo e outras características agronômicas de interesse. Foi implantado em 1995, na
Fazenda Experimental Elói Heringer, no município de Martins Soares, Minas Gerais, um experimento com 25
tratamentos, incluindo 23 progênies de Catimor e a cultivar Catuaí Vermelho IAC 15 com e sem controle de
ferrugem, como testemunhas. Utilizou-se delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições, e as parcelas
foram constituídas de 4 plantas distribuídas em uma única fileira, com espaçamento de 0,9 m x 1,8 m. As
adubações de plantio, de formação e de produção e os tratos culturais nos ensaios foram realizadas de acordo
com as recomendações técnicas para a cultura do cafeeiro e as avaliações iniciaram a partir do primeiro ano
de produção. Com relação a resistência à ferrugem observou-se uma variação de sintomas entre as progênies
avaliadas, desde a ausência de sintomas, até algumas folhas com poucas pústulas. Com relação ao porte as
progênies variaram de porte baixo a médio e 60% das progênies foram consideradas vigorosas. As médias de
produtividade dos biênios 97/98, 99/00 e no ano de 2002 foram de 50,55, 71,21 e 58,18 sacas de café
beneficiado/ ha, respectivamente. No biênio 97/98 as progênies mais produtivas foram, UFV 5530, UFV
6903, UFV 5492, UFV 6831, com produtividades médias de 60,98 sacas de café beneficiada/ ha, as quais
não diferiram estatisticamente da testemunha Catuai Vermelho. No biênio 99/00, não houve diferença
significativa para as produtividades entre as progênies. Já no ano de 2002, destacaram-se as progênies UFV
6831, UFV 5480, UFV 6870, UFV 6864, UFV 6861, UFV 5550, UFV 5525, UFV 6867, UFV 5464, UFV 6863
e UFV 5527, com produtividades médias de 67,44 sacas de café beneficiadas/ ha. Considerando-se os cinco
anos de colheita, a progênie UFV 6831, manteve altas produtividades, aliado as características de porte
baixo, bom vigor e resistência à ferrugem, não diferindo estatisticamente da testemunha Catuaí Vermelho
IAC 15.
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