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Cultivares de Panicum maximum vêm se destacando no mercado de forrageiras tropicais, 
tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, devido ao seu excelente 
desempenho na produção animal. No entanto, as doenças podem interferir negativamente 
na sua produtividade e qualidade. A mancha foliar, causada por Bipolaris maydis, é a 
principal doença desta forrageira, podendo reduzir produtividades de forragem e de 
sementes em genótipos suscetíveis. O Programa de Melhoramento da espécie, conduzido 
pela Embrapa Gado de Corte, vem focando na busca de genótipos resistentes à doença, por 
considerar a melhor estratégia para o controle da mesma. Objetivando-se identificar fontes 
de resistência de P. maximum à mancha foliar, testaram-se 92 híbridos apomíticos, os quais 
foram originários de cruzamentos das cultivares Tanzânia-1 e Mombaça (apomíticos) e 
outros três genótipos sexuais. Multiplicaram-se plantas de cada material genético em casa 
de vegetação até 30 dias de idade, quando foram inoculadas com suspensão de 8x104 

conídios/mL do isolado monospórico B2 de B. maydis. Nas dependências da Embrapa Gado 
de Corte, em delineamento de blocos casualizados, com oito repetições cada, as plantas 
permanecem em câmara úmida por 48 horas a 80 a 100% de umidade relativa (UR) e 
temperaturas de 25 a 30ºC, sendo, posteriormente, mantidas por mais 10 dias em sala 
climatizada com 40-60% de UR e temperatura média de 26ºC, quando procedeu-se a  
avaliação da severidade da doença, usando-se escala diagramática apropriada. Verificaram-
se diferenças significativas (P<0,05) entre progênies quanto à resistência à mancha foliar, 
mesmo em cruzamentos onde um dos progenitores foi a cultivar Tanzânia-1, suscetível à 
doença. Os híbridos MS81, A109, B109, B89 e A4 comportaram-se como os mais 
resistentes à mancha foliar.  
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