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Adaptabilidade e Estabilidade de Híbridos de Milho na Zona
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OLIVEIRA. 1. R. dei, CARVALHO, H. W. L. de', PACHECO, C. A. P.l,
MELO, K. E. 0.6, FEITOSA, L. F.7 e MENEZES, A. F8

o objetivo deste trabalho foi avaliar a adaptabilidade e a estabilidade
de quinze híbridos de milho em catorze ambientes da Zona Agreste do
Nordeste brasileiro, no biênio 2006/2007. Utilizou-se o delineamento
experimental em blocos ao acaso, com três repetições. Houve efeitos .
significativos (p<O,Ol) quanto aos ambientes, híbridos e interação
híbridos versus ambientes, na análise de variância conjunta, o que
evidencia o comportamento diferenciado entre os híbridos e o
comportamento inconsistente dos mesmos por causa das variações
ambientais. Os rendimentos médios de grãos oscilaram de 6.172 kg/ha
(SHS 4070) a 8.153 kglha (Agromen 30 A 06), com média geral de
7 .216kg/ha, revelando o alto potencial para a produti vidade do conjunto
avaliado, sobressaindo, com melhor adaptação, os híbridos Agromen
30 A 06 e AG 8060. Infere-se que no grupo de materiais de melhor'
adaptação (bo>média geral), apenas o híbrido Agrornen 20 A 20, por
ser exigente nas condições desfavoráveis e o híbrido Agrornen 30 A 06,
por responder à melhoria ambiental, podem ser recomendados para as
condições favoráveis. Os híbridos que evidenciaram adaptabilidade
ampla (bo>média geral e b, = 1) constituem-se em alternativas importantes
para a agricultura regional, a exemplo dos Agromen 30 A 06, AG 8060, .
DKB 455, Agromen 3050, AG 5020, DKB 350 e DKB 979.
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