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AVALIAÇÃO DE FAMÍLIAS DE MEIOS Im1Ãos NO HILHO COMPOSTO JATINÃ C3};).
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o ~ilho constitui-se um dos componentes básicos da alinentação
humana e animal do Nordeste e segundo dadr-s (~O BNB. a partir de 1980 havern
carência do produt o na região. _As perspectivas de demanda tenderão a aumen-
tar face a instalação de fabricas de benef iciamen t o de milho voltadas oara
o seu aproveitamento industrial.

Uma expansão rapida das areas de cultivo de milho. frequente -
mente sujeitas às irregularidades climaticas e exploradas por lavradores de

recursos sacio-econômicos limitados. a curto prezo não devera ser observada
Assim sendo, ul!ladas alternativas para aUr:lentara oferta do produto será o
incremento das areas cultivadas sob regime ~e irrigação.

For outro lado. os materiais disponíveis no momento. V1a de re
gra, nao alcançam produtividade economí.cacent;c sat.i.sf at.oria , quando explor~
dos er:lregime irrit;ado. Este trabalho, portanto, objetiva a obtençe.o elege-
nótipos adequa~os para condições irrigadas. que permitam adensamento de
plantio e mecarrizaçjio da cultura. O mi.Ihc , (~esta forna podera se constituir
em uma cultura op ciona L para rotação de cu lti.vos. Tal rotação se darDo prin-
cipalmente com hortaliças. cultivadas em geral no 19 semestre, f í.cando o mi
lho benef í ci ado pelo efeito residual da adubélção empregada nas hc rtal.í.ças ,

As populações utilizadas foram: WFl, ~.Jl'2? WP4, WP6. WP9. vIPlO.
WP12, WP30, WP35, HV-l, HV-2, Assis Brasil. Dentado Composto. Flint Compos-
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to~ ?iramex. Centralmex e Cateto Composto Colombia (provenientes do Instit~
to de Genêtica-ESALQ)9 Porto Fico G 3~ tAC-l, Haya-X. Tuxpan Sanv ib ag (do
P.S.S.-Petrolând1a) e Azteca 11 e Sintético 2 (TI) (do IPA).

For['4':lfeitas três gerações de reccmbinação entre as 23 popula-- ... - . ..• .çocs or i.g i nai..s cbt endo+s e a populaçao .Jat í.na C-3 de onde foram seLec i onadas
400 faQílias de illéiosiroãos. Essas progênies for8B testadas em 4 latices
triplos, siDples. 10 x 10. com 3 repetições, s2nJo una em cada local (Belem
do são Francisco, Petrolândia e Bebedour c) , em solo aIuv í onal , vertisol e
oxisol. respectivaI:lente. Como medida de avaliação do progresso de seleção u
sou-se sistematic~mente 3 testemunhas constituidas pelas varip.dades Azteca.
Centralmex e Maya. A recombinação das 400 prop.ênics foi feita em Cabrobõ.
Com base nas médins 0.e produção das pro8ênies nos 3 locais seLeciona rarr-s e
as 20% superiores e dentre destas se procedeu a una seleção massal. obten-
do-se 400 progênies ·:'e Jatinã C-3 HS 1. l\ a(~ll1-;açãousada foi lO-60-2(J kg/ha
de N. P20S e K7.0 em fundação, cujas fontes de nutrientes fornrn o sulfato ~e
amonio. o superfosfntr simples e o elo reto de potassio. ° suprimento de uni
dade foi feito por aspersao (Delém do são Francisco e P~trolândia) e sulcos
de infiltraçãc (Beb2~our0).

Em 1976, avaliaram-se 400 f<>.oí1inst~eta•.n.os rrmacs do Corrpost.o
Jatinã C-3 HS I. seguindo-se él mesma me todc Logia , sendo que os locais f oran
Delém do são Frnncisc0, Bebedouro e ~1andncaru> para os solos de aluvião,oxi
sol e ver t í sol, rcspc cti.vamcnte , As 4~)O prop.ênies apresentaram uma pro-
dutividade mé(l.i,~de 4.296 kg/ha, corraspondendc a l00~33% em relação 1'1<'

Az teca , 93,13% em relaçjio ao Centralmex e C)3.94;>; 80 relação no May<'.. Com
base nos resultados experimentais foram seleci0n~das as 84 ~2lhores pro-
gênies. levando-se êI'.! cons í.deraçao as car actcrist í cas de produtividade, al-
tura de inserção de. espiga, alturé: da plant:::.e resistêncin ao aCamaT:12ntn. Ú.

produtividade mêc'ia Cé:S 84 ~rogênies sel.ecicncc as , segundo crit"2rios ant s-
riormente refcr idcs , alcançou 4.850 k8/hn no en t anto, aIgumas cheg arcm a
produzir at~ 7.00~ kf/ha. Acredita-se. por conse~uintc, que este mateti~l
com porte mais baixo,e através de praticas adequadas de cultivo, tais· cano
espaçamento·e adubação.~rretos, possa oferecer produções satisfatõrias sob
cultivo irrigado.


