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INTRODUÇÃO:
O rendimento da canola depende mais do emprego de boas práticas de manejo do que das condições de solo e clima
(Thomas, 2003). Da mesma forma, o entrave ao aumento de produtividade na cultura da canola no Brasil também está
muito relacionado à falta de informações referentes ao seu manejo. Nesse sentido, o conhecimento sobre os processos
fisiológicos que ocorrem nas plantas é essencial para o desenvolvimento de genótipos altamente produtivos.
A hipótese estabelecida neste trabalho é que os híbridos de canola apresentam diferenças no potencial fotossintético; no
metabolismo primário, com ênfase na assimilação líquida de carbono, condutância estomática, transpiração e pigmentos
fotossintéticos, de cinco híbridos de canola com distinção de ciclo e características que conferem resistência a herbicidas.

METODOLOGIA:
O experimento foi conduzido a campo, em uma área experimental no município de Passo Fundo, RS. Foram utilizados os
híbridos de canola Hyola 401, Hyola 61, Hyola 76, Hyola 555 TT e Hyola 571 CL, com quatro repetições. A semeadura foi
realizada no dia 15/05/13, visando uma população de 40 plantas m-2.
No estádio de florescimento pleno, foi estimado o teor de clorofila a, b e total, em 25 folhas por parcela. A fluorescência total
(Ft) da clorofila e o rendimento quântico (Qy) do fotossistema II (Fv/Fm) foram avaliados em 25 folhas por parcela, durante
os estádios de florescimento pleno e enchimento de grãos.
As taxas de assimilação líquida de carbono (AL), condutância estomática (gs), transpiração (E) e cálculo da eficiência do
uso da água (EUA) foram avaliados nos estádios de florescimento pleno (03/07/13) e de enchimento de grãos (01/08/13),
realizando-se cinco medições por parcela. A partir dos dados gerados para a curva de DFFFA, foi determinada a AL
máxima e média.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Houve diferença para o conteúdo de clorofila b, sendo maior quantidade observada no híbrido Hyola 76, que diferiu
somente do híbrido Hyola 571 CL (Tabela 1). O híbrido Hyola 76 é o de maior porte e ciclo, aumentando assim a demanda
pela clorofila b. Maior Ft foi encontrada para os híbridos Hyola 401 e Hyola 555 TT, em ambos os estádios avaliados(Tabela
1). O Hyola 40 é o que apresenta menor sensibilidade ao fotoperíodo, bem como menor duração do período de floração.
Estes resultados podem indicar que os híbridos Hyola 401 e Hyola 555 TT possuem menor adaptação ao ambiente em que
foram cultivados. O híbrido Hyola 571 CL apresentou maior Qy, não diferindo dos híbridos Hyola 76 e Hyola 401. Durante o
estádio de enchimento de grãos, os híbridos Hyola 61 e Hyola 571 CL apresentaram maiores valores de Qy, diferindo
somente do híbrido Hyola 555 TT. Em ambos os estádios avaliados, o híbrido Hyola 555 TT apresentou os maiores valores
de fluorescência da clorofila e os menores valores de rendimento quântico, indicando a ocorrência de perda de energia
luminosa que poderia ser utilizada para a produção de esqueletos carbônicos. Durante o estádio de florescimento pleno,
exceto para a AL máxima, houve diferença entre os híbridos para as variáveis do metabolismo primário (dados não
apresentados). Maior AL média foi observada para o híbrido Hyola 571 CL, que diferiu somente do híbrido Hyola 76. O
híbrido Hyola 571 CL também foi o que apresentou maior rendimento quântico do fotossistema II. O híbrido Hyola 555 TT
apresentou maior gs e E e menor EUA. A condutância estomática é uma das características fisiológicas mais importantes
para a assimilação de carbono e a transpiração (Tanaka et al., 2008).

CONCLUSÃO:
Os híbridos diferem entre si com relação ao metabolismo primário, havendo influência do estádio fenológico avaliado sobre
as variáveis estudadas.
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