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SELEÇÃO DE PROGÊNIES DE CAFEEIROS (Coffea arabica X C. racemosa ) RESISTENTES
AO BICHO-MINEIRO (Leucoptera coffeella)

César Elias BOTELHO1, Fábio Pereira DIAS1, Bruno de Souza MONTE RASO2, Antônio Nazareno Guimarães
MENDES3, Jair Campos MORAES3

Trabalho parcialmente financiado pelo PNP&D/Café.
1 doutorandos em Agronomia/Fitotecnia na UFLA; 2 graduando em Agronomia na UFLA; 3 Professores Adjuntos
da UFLA.Lavras, MG. Email: nazareno@ufla.br.

O objetivo deste trabalho foi selecionar plantas de cafeeiros com potencial de resistência ao bicho-mineiro
Leucoptera coffeella (Guérin-Mènevile & Perrottet, 1842), em população segregante derivada do cruzamento
de Coffea arabica x C. racemosa sob condição de infestação artificial. Os experimentos foram conduzidos no
Setor de Cafeicultura/Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras – UFLA. Na fase de
pré-seleção. o delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 69 tratamentos e seis
repetições, sendo a parcela experimental constituída por 2 plantas. Para o teste de formato de mina  o
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 12 tratamentos e seis repetições, sendo
a parcela experimental constituída por uma folha de cada planta pré-selecionada em todos os testes foram
utilizados as cultivares Acaia Cerrado MG 1474 e Catuaí Vermelho IAC 144 como testemunhas. Na fase de
pré-seleção foram avaliados: o número de minas por planta e o número de minas por folha. No teste de
formato de mina foram atribuídas notas para o tipo de mina. Observou-se na fase de pré-seleção a formação
de dois grupos, sendo um constituído por plantas mais resistentes e outro por plantas menos resistentes a
infestação do bicho-mineiro. Para o teste de formato de mina houve diferença significativa, com a formação
de dois grupos distintos, um grupo composto de sete plantas, sendo uma classificada como resistente e as
demais como moderadamente resistentes e outro com cinco plantas todas classificadas como suscetíveis.
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