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1. INTRODUÇÃO

~No processo de melhoramento em que sao utilizª
das duas populações simultâneamente, uma das finalidades con-
siste na obtenção do cruzamento entre elas com o objetivo de
se aproveitar os efeitos heteróticos. Existem evidências de
que, à medida que as populações vão sendo melhoradas, seus hi

, hbridos tendem tambem a ser cada vez mais produtivos e agrono.-
micamente melhores. Has, estes resultados podem apresentar
limitações, desde que as populações inicialmente escolhidas
não apresentem médias de produções elevadas, bem como, uma e~
trutura genética adequada para que um progresso considerável
possa ser alcançado por ocasião da seleção. Outra limitação
pode advir do esquema de seleção adotado.

O esquema de seleção recorrente é um procedi -
mento comwnente utilizado em programas de melhoramento de mi-
lho onde genótipos selecionados a partir de populações heterQ
gêneas são intercruzados para produzirem novas populações se-
gregantes, a serem utilizadas no próximo ciclo de seleção.



Vários têm sido os casos em que o melhorista
~produz hibridos de variedades melhoradas de milho, cujas ca-

racterísticas s~o superiores ao híbrido das respectivas vari~
dades originais, isto porque a seleç~o intrapopulacional ten-
de a se refletir na média do cruzamento ou {hibrido das popg
lações. ~ ~Tais resultados, porem, nao devem ser generalizados
pois a seleç~o intrapopulacional nao exerce controle sobre a
heterose. Esse controle, no entanto, é exercido pelas sele -
ções do tipo recíproco.

Desse modo, o presente trabalho procura mos-
trar como uma seleção intrapopulacional praticada em duas po-
pulações de milho pode afetar o comportamento dos híbridos in
terpopulacionais ao longo dos ciclos de seleção. A seleç~o
aplicada foi do tipo massal estratificada, tendo sido realizª
dos cinco ciclos na variedade de milho Dente Paulista e tres
no Cateto Minas Gerais.•



2. REVISÃO DE LITERATURA

Com o objetivo de uma melhor compreensao a pr&-
sente revisão foi desmembrada nos seguintes tópicos: Seleção
Recorrente e ileterose e Seleção.

A seleção recorrente, sugerida por Jm~KINS

(1940), tem sido empregada em programas de melhoramento do mi
lho e baseia-se no fato de que as populações são recon~titui-
das após cada ciclo de seleção, por meio de recombinaçãoo
SPPillGUE(1956), cita quatro sub-divisões do método acima, re-
ferindo-se a:

a) Seleção Recorrente ~ ou Simples;Fenotipica
b) o Seleção Recorrente para Capacidade Geral de Combinação;
c) Seleção ~. Recorrente para Capacidade Especifica de Combinª

ç ao :

d) Seleção Recorrente ,
• Reciproca •
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4.

~As tres primeiras sao intrapopulacionais, en-
quanto que a seleção recorrente reciproca é uma forma interpQ
pulacional de seleção.

A seleção recorrente fenotipica pode ser emprg
gada no estudo de caracteres com alta herdabilidade, e que por
isso mesmo, sofram pouca influência ambiental e sejam em gran
de parte, devidos a efeitos gênicos aditivos. Os primeiros
dados deste método de melhoramento foram apresentados por
SPRAGUE e BRINHALL (1950) e SPRAGUE, MILLER e BRIMHALL (1952),

citados por SPP~GL~ (1956), onde mabos os estudos referem-se
à percentagem de óleo em grãos de milho. Após o emprego de
vários ciclos de seleção recorrente uma considerável por~ão
de variabilidade original ainda persistia indicando que uma
continuada seleção pode ser efetiva.

A seleção massal é também uma forma de seleção
recorrente fenotlpica onde há o contrôle de apenas um .dos prQ
genitores. Na seleção recorrente fenotlpica, da maneira como
,e feita, os paternais são controlados. A seleção massal tem
se mostrado efetiva em modificar caracteres de alta herdabili
dade em milho conforme SMITH (1909), citado por LONNQUIST
(1967). lio inicio do pres ente século ela foi tida como vantª-
josa no melhoramento da produção de variedades adaptadas, de
acordo com SPRAGUE (1955).

A efetividade de uma seleção no melhoramento



da produção de uma população de milho depende da presença da
variância genética aditiva para produção. HULL (1945), refe-
rindo-se a trabalhos anteriores, atribuiu as falhas das sele-
ções massal e espiga por fileira para a produção de milho, CQ

mo sendo falta da variância genética aditiva nas populações.
Ele concluiu que naqueles trabalhos as variâncias genéticas
não aditivas (dominantes e epistáticas), foram mais largamen-
te utilizadas e que o processamento empregado nas práticas de
seleção não era o ideal, justificando assim, o não aproveita-
mento do método com relação à produção.

PATEillJIANI(1967), referindo-se à seleção mas-
sal, afirmou que este método, como foi praticado no inicio

J'deste seculo, era completamente ineficiente para aumentar a
produção de grãos, embora o tenha sido para caracteres pouco
influenciados pelo meio ambiente. Mencionou que as causas da
não eficácia para o caráter citado podem ser às seguintes:

a) dificuldade na identificação de genótipos superiores;
b) • rigorosa seleção em populações pequenas;
c) • polinização completamente não controlada;
d) • falta da variância genética aditiva. (HULL, 1945)

COMSTOCK e RQBINSON (1948), mostraram o uso de
certos sistemas de cruzamento em milho, importantes na derivª
ção dos componentes da variância genética. um número de estg
dos, usando estes sistemas de cruzamento, tem sido reportado



6.

e111trabalhos de ROBINSON et al. (1955), LINIl3EY et a.L (1962),
LONNQUIST et al. (1966), WILLIAMS et al (1965), CONPTON et al.

(1965) e GOO~IAN (1965). Estes estudos geralmente revelam a
presença de uma considerável quantidade de variância genética
aditiva para produção •

.LONNQUIST e MCGILL (1956), utilizando o méto-
do de seleção massal em quatro variedades sintéticas de milho,
obtiveram um ganho médio de 9% em quatro ciclos de seleção.
LONIJQUI~T (1960 e 1964), com objetivo de tornar o método mais
eficiente para estudos de caracteres quantitativos como prodg
ção, modificou-o, sendo que o mesmo passou a ser chamado de
seleção massal "est.r-at í.f'Lc ada ", cujo processamento foi citado
por ZINSLY (1968).

GARDNER (1961), relatou os resultados obtidos
por meio da seleção massal estratificada na variedade de mi-
lho "Hays Golden ", O estudo foi desenvolvido em duas amos -
tras, sendo uma irradiada com neutrons térmicos e a outra não
irradiada. Para a amostra não irradiada os dados refletem um
garu~o no rendimento do grão de 22,8% em quatro ciclos de sel~
ção, apresentando um ganho médio de 3,9% por geração. A amo~
tra irradiada apresentou um aumento no rendimento do grão de
7,8% do primeiro para o segundo ciclo, e 16,6% do terceiro pª
ra o quarto, sendo que êste último ciclo apresentou uma supe-
rioridade de 20,2% em comparação com a variedade original,com

-' - ~relaçao a produçao de graos .
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LONNQUIST (1967), realizando cinco gerações de
seleção massal para produtividade e baseando-se em prolifici-
dade (mais de t~a espiga por planta), na variedade '~ays Gol-
den 11, encontrou um ganho médio de produção por ciclo igual a
6,28%. O autor comentou que a grande efetividade da seleção

,onde o principal fator foi a prolificidade, deveu-se a alta
intensidade de seleção praticada, como também, à alta herdabi
lidade do caráter acima mencionado.

ZINSLY (1968), empregando a seleção massal es-
tratificada, em quatro populações de milho, mostrou a eficiên
cia do 'método para aumentar a produtividade do grão, e que em
populações bastante variáveis esse método pode ser de certa
validade, pelo menos nos primeiros ciclos de seleção.

ZUBER et al (1971), trabalhando com dois sintg
ticos de milho que eles denom.inaram de C e S, e realizando
dez ciclos de seleção massal estratificada visando resistên-
cia à lagarta da espiga (Heliothis ~), encontraram efetivi....
dade do processo de melhoramento empregado. O sintético C
apresentou uma percentagem de redução do ataque da lagarta
que variou de 80,8% na 2ª geração a 58,7% na 10ª, mostrando
uma percentagem de redução de espigas atacadas na base de
2,76% por geração. Já no sintético S o ataque oscilou de
64,5% na lª geração a 35,9% na lOª, apresentando uma média de
redução de ataque de 2,81% por geraçao. Apesar das percenta-
gens de redução serem quase as mesmas por geração, os autores
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enfatizarlli~ que o sintético

resis tência.

(:
U apres en tou um maí.o r ni vel de

A seleção recorrente para capacidade geral de
~ " '"combinaçao es ta relacionada com efeitos genicos adi ti vos ~ l!iQ

volve um continuo uso de populacões heterozigóticas relativa-, ~

mente estáveis •. Resultados deste processo de seleção foram

apresentados por 8PH.::~GUE e ::~RnvIHA1L(1950) e 10m~QUIST(1951).

Os dados dos primeiros autores mos t.r-am que um ciclo de sele -

ção foi efetivo no aumento da produção de grãos de milho em

*aproximadamen te 7 bushels por acre. O s cgundo autor apresen

tou dados de lia ciclo de seleção de dois sintéticos de baixa

e alta produções, que foram provenientes de linhagens SI da

variedade de milho Kr'ug , conforme LOi:~iTQUI8T(1949). Já a se-

leção recorrente para capacidade especifica de combinação que

foi sugerida por l-fQLLCl9L:-5), visa o aproveitamento de efei -

tos gênicos não ad.í.t.t.vo s , SPRAGUE e 'l.IATUl'i (19Lf-2), referindo-

se a estes dois esquemas de seleção, demonst.r-ar-am suas impor-

tâncias como fontes de variação entre cruzamentos simples, on

de as ações gênicas podem ser responsáveis pela heterose.

C01,iSTOCK, HO:cr:r,80i,~ e LARVEY(19~-9), com o objg

ti vo de utilizar ao max.ímo as capacidades geral
..

e especifica

de combí.naçons, pr-opuz er-am uma forma Lnt.er-popu.Lac í.onaL de sel.§.

* Uin bushel corresponde a 27,215kg.
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ção que eles denovrí.nar-amele s eleç ão recorrente reciproca, on-

de s~o utilizadas duas populações. Este método de melhoramen
,.

to apresenta uma grande vantacel11 paro. o melhorista aue e a de

possibilitar o controle sobre a heterose do cruzamento inter-

vari8tal, fato este que não pode ser observado nos tipos ele

seleção intrapopulacionais existentes.

PATERl:JIA1\JI(1970), comentou que o método pro-

posto acima era geneticamente correto, pois, permitia aprovei

tar ao max.lrno as ações gerrí.c as envolvidas na produtividade,
, ~

isto e, as açoes aditiva, dominante e sobredominante, mas,que
"'-I "'-J' ~o mesmo nao teve grande ac e.í t.aç ac devido as dificuldades pra-

ticas na execução. Comentou ainda que COLLIER(1959) e PEhNY

et a.L (1963), indicaram ser o método eficiente, muí to embora

o proGresso não tenha sido tão grande como o esperado. O me~

mo autor, após as considerações acima, apres ontou dois esque-

mas modificados de seleção recorrente reciproca que f'o r-arm sg

leção recorrente reciproca baseada em f'am.í Lí.as de meios inrms

e seleção recorrente reciproca com plantas prolificas; no sen

tido de tornar o método mais eficiente.

Entretanto, SPRAGUE(1967) comentou que a selg

ção recorrente reciproca poderia ser tida como de máxima efi-

ciência se a sobredominância ou o tipo de epistase dominante

x domí.nant.o fossem de considerável importância.

scm~E1L (1961) apresentou a.Lgumas criticas ao



uso da seleção recorrente reciproca dizendo que ao contrário

da proposição original, o método só utilizava a capacidade Ke

ral ele combinaç ão •

ClTh""SG (1966) apr es entou um es tudo teórico de

um conjunto de comp.craçó e s em que examí.nou os possiveis sis-cg

mas de cruzament03, utilizando duas populações de milho. Es-

te autor tomou a seleção recorrente reciproca como base, por-

que esta, segundo outros trabalhos, apresentava WIl potencial

máxt.mo ele pro g r-esso . -' -' ~Verificou que es te metodo e tao eficien

te quanto a seleção intrapopulacional? mas, apresenta um pro-

gresso de selecão mRis lento.~ CRESS(1967), utilizando o

todo Monte Carlo citado por GILL (1965), es Ludou o efeito da

seleção recorrente reciproca em populações simuladas. Con

cluiu que para um máximo de progresso, a diversidade genética

entre as popluações paternais não é necessária, e ~ue n~o de-

ve ser levada muito em consideração, pois, devido a esta di -

versidade um alelo pode ter urna frequência igual a um em uma

população e igual a zero na outra. ~ -'Comis to, nao h avar-a pro-

gresso na seleção recorrente reciproca, neste loco.

EAS T (1936) pos tulou que o mecanismo da heredi

to.rieclade em l!1ilho envolvia um conjunto de alelos múltiplos

em que os genot.Lpo s h et.e.rozí.gctd cos possíveis eElum loco dado

10.

-'me-
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eram superiores a quaisquer dos genótipos homozigóticos.
HULL (1945) postulou que os genes condicionadores da produção
de grãos em milho exibiam sobredominância. Enquanto estas
duas propostas não são idênticas, elas têm em comum o concei-
to da superioridade do heterozigoto em relação ao homozigoto
dos meThores genótipos de uma população.

ROBINS OlJ et a.L (1955) trabalhando com as va-
riedades Jarvis, Heekley e Indian Chief, mostraram a existên-
cia de considerável variância genética aditiva para produção
nas variedades estudadas.

DOUGLAS et al (1961) apresentarmn uma avalia-
ção de tres ciclos de seleção recorrente reciproca em um pro-
grama de melhoramento de milho no Texas (Estados Unidos), on-
de foram usadas as variedades Ferguson' s Yellow Dent e Yal.Low

Surecropper. '" ,Os resultados indicarrun a eficiencia do metodo
de seleção utilizado, e mostraram teoricamente, que teria si-
do poss{vel melhorar ainda mais o rendimento, bem como, ou-
tros caracteres das variedades estudadas, em ciclos mais avan
çados.

LONN(~UIST (1961) t.r-aba.Ihandocom cinco popula-
ções de milho e realizando tres ciclos de seleção recorrente
para capacidade geral de combinação e efetuando os respecti -
vos intercruzamentos, não encontrou variação da heterose.
Igualmente, l'iOLLe ROBIHSOH (1967) utilizando as variedades



Jarvis e Indian Chief e desenvolvendo ,varios cruzamentos em
geracões avançadas, também encontrarmn uma heterose constante.

THm~AO e GRI8 .01'1 (1961) reportaram os resulta-

elosde dois ciclos de seleção recorrente reciproca em milho
pipoca~ Os dados indiclliDque a seleção foi eficiente no me-
Lho r-amento sí.mu Ltâneo do rendimento médio em grãos das populª-
çõos, do nivel de expansão dos grãos e da resistência ao aca-
mamento.

MOLL e HOBINSON (1966) aplicando o Ii1~todode
seleção recorrente reciproca nas populações de milho Indian
Chief e Jarvis por tres ciclos, ver-í.f'Lc ar-amser o mesmo rela-
tivamente eficiente. Após a realização dos cruzamentos entre
os respectivos ciclos? verificar~D que a heterose awnentou do
primeiro para o segundo ciclo e decaiu no terceiro. Os auto-
res atribuiram esta il~consistência à interação genótipo x ~D-
bi ente, apresentada •

PATEIDJIANI (1969) utilizou as populações de mi
lho Dente Paulista e Pf.ramex , realizando tres ciclos elesele-
ção pelo método "se.Leç áo entre e dentro de f'am.lLí.as de meios
irmãos ", Efetuando os cruzamentos entre as duas popu'Laço os,
em cada ciclo de seleção, este autor verificou que a heterose
aumentou com a seleção. A heterose em relação à media dos
pais variou de 106?3% a l19?6% , enquanto que em relação ao
pai mais produtivo foi de 103,2% a 115?5%. Os maiores valo-
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res a.Lcançados foram oriundos dos c ruzamentos provenientes do

terceiro ciclo de seleção.

PATEru~IM~I(1971) empregando a seleção recor-
~ ,

ren te reciproca com plantas prolificas, e trabalhando com as

populações de milho Dentado Composto e Flint Composto origi

na.í s e de pr-Lmo í.ro ciclo de seleção juntamente com os respec-

tivos cruzamentos, encontrou pouca variação da heterose; em

relação à média dos pais esta foi de 103,1% nos cruzamentos

originais, e de 103,8% nos correspondentes ao primeiro ci-

elo. Em relação ao pai mais produtivo os valores apresenta-

dos foram de 100,2% e 96,~/o,respectivrunente.
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3. HATEi.-UAL

o material utilizado para o desenvolvimento do
pres61te estudo foi o que se segue:

Dente Paulis ta

É uma população sintética, formada pelo cruza-
mento natural do Cateto com milho dentado amarelo introduzido
dos Estados Unidos há cêrca de 50 a 100 anos atrás. Foi cul-
tivado pelos lavradores do Estado de são Paulo até a difusão
do milho hibrido. Possui grande variabilidade quanto à prodg
ção e car-act.er-LstLcas da planta, (ZIN,sLY, 1968).

Dente Paulista SM I

Correspondente ao lº ciclo de seleção massal
estratificada.

Dente Paulista SM 11

Correspondente ao 2º ciclo de seleção mas sal
estratificada.



Dente Paulista SH 111

Correspondente ao 3º ciclo de seleção massal
estratificada.

Dente Paulista SM IV

Correspondente ao 4º ciclo de seleção massal
estratificada.

Dente Paluista SM V

Correspondente ao 5º ciclo de seleção massal
estratificada.

Ninas Gerais
,E representante da raça Cateto, e como tal,

possui grãos duros de coloração laranja-intensa. Foi cultivª
do pelos Indios Tupis antes do descobrimento do Brasil. Como

,o Dente Paulista, foi muito cultivado pelos lavradores ate a
difusão do milho hlbrido. ,E um milho de interesse imediato

,para o melhoramento, pois, a maioria dos hibridos existentes
atualmente no mercado brasileiro possui na sua constituição,
linhagens de Cateto, (ZINSLY, 1968).

Minas Gerais SM I

Correspondente ao lº ciclo de seleção massal
estratificada.

,
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Minas Gerais SM 11

Correspondente ao 2º ciclo de seleção massal
estratificada.

Minas Gerais SM 111

Correspondente ao 3º ciclo de seleção massal
estratificada.

Dente Paulista O. x Minas Gerais O.

Cruzamento do Dente Paulis ta Original com Hi-
nas Gerais Original.

Dente Paulista SM I x Minas Gerais O.

Cruzamento do Dente Paulista do lº ciclo de sg
leção massal com Minas Gerais Original.

Dente Paulis ta SM 111 x Minas Gerais O.---------------------------------------
Cruzamento do Dente Paulista do 3º ciclo de sg

leção massal com Minas Gerais Original.

Dente Paulista SM V x Minas Gerais O.

Cruzamento do Dente Paulista do 5º ciclo de sg
leção massal com Minas Gerais Original.



Dente Paulista O. x Ninas Gerais SH r--------------------------------------
Cruzamento do Dente Paulista Original com Ni-

nas Gerais do lº ciclo de seleção massal.

Dente Paulista SM r x Hinas Gerais SH r----------------------------------------
Cruzamento do Dente Paulista do lº ciclo de s~

leção massal com Minas Gerais do lº ciclo de seleção massal.

Dente Paulista Sf.frII x Hinas Gerais SN I

Cruzamento do Dente Paulista do 3º ciclo de s~
leção massal com Minas Gerais do lº ciclo de seleção massal.

Dente Paulista SM V x Minas Gerais SM I

Cruzamento do Dente Paulista do 5º ciclo de s~
leção massal com Minas Gerais do lº ciclo de seleção massal.

Dente Paulista O. x Minas Gerais SM IIr----------------------------------------
Cruzamento do Dente Paulista Original com Mi -

nas Gerais do 3º ciclo de seleção massal.

Dente Paulista SM I x Minas Gerais SM 111

Cruzamento do Dente Paulista do lº ciclo de s~
leção massal com Minas Gerais do 3º ciclo de seleção massal.
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Dente Paulista SM 111 x Minas Gerais SN 111--------------------------------------------
Cruzamento do Dente Paulista do 3º ciclo de sg

leção massal com liinas Gerais do Jº ciclo de seleção mas sa'l.,

Dente Paulis ta 3M V x Minas Gerais SM 111------------------------------------------
Cruzamento do Dente Paulista do 5º ciclo de sg

leção massal com rviinasGerais do 3º ciclo de seleção mas sal .

o processo de seleção massal estratificada uti
lizado no presente estudo foi iniciado no ano agrícola 1963/

.I'64, conforme ZINSLY (1968), quando foi seguido o metodo suge-
rido por LONNQUIST (1960 e 1964).

Naquele ano, as populações Dente Paulista e
Ninas Gerais sofreram o primeiro ciclo de seleção, trabalho
este que teve sequência nos anos subsequentes. Na população
Ninas Gez'ad s .I'o ultimo ciclo conseguido foi no ano de 1966,
enquanto que no Dente Paulista, por terem sido realizados cin
co ciclos de seleção, os estudos prolongaram-se até 1968. A
intensidade de seleção aplicada nas duas populações foi de 20%
por ciclo.

No ano de 1969 as populações, nos seus diferen
.I'tes estagios de seleção foram intercruzadas em um sistema diª

lélico parcial, originando os híbridos interpopulacionais .I'

ja

descritos. A Tabela A mostra o esquema dos cruzmnentos efe -
t.uado s ,
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TAJELA A - Esquema dos cruzamentos utilizados para a obtenção

dos vários h{bridos entre as variedades DP (Dente

Paulis ta) e l'iG (lvlinas Gerais). O, 1, 2, 3, 4, 5

referem-se aos ciclos de seleção massal.

~
--------MGT------------------------------------------------

DP l O 1 2 3------------ _ .._----_ .._--------------------------------------
O

1

.* * *
* * *

2

3

4

5

* * *

* *
----------------------------------------------------~--------

Este sis tema parcial de in terc ruzamento foi e.ê.

colhido por ter sido julgado suficiente para investigar as v.ê:

riaçõés da heterose e do comportar:o.ento dos h{bridos com a se-

leção. Dessa mane'í.ra , os h{bridos or.í.unüos dos segundo e quaj;

to ciclos no Dente Paulista e segundo ciclo de seleção no Ni-

nas GerrJ.is, n8.0 foram LncLu.[dos no estudo das heteroses, o oue

possibilitou a pres enç a dos vinte e dois tratamentos que fa-

zem parte do trabalho. Deve-se ressaltar que os ciclos de s.§.

leção massal estratificada processados nas duas populações,

bom como, os vários Lnt.er-c ruzamentos efetuados f'or am conduzi-

dos pelo nr , J .R. Zinsly (Departamento de Genética, E.S .A.

"Lu.i.z de Oueiroz"-Uíliversidade de são Paulo).
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No ano agricola 1969/1970, os vinte e dois trª
tamentos juntamente com tres t.est.ernunha.s(Dente Paulista. Ori-
ginal, Hibrido Ag - 17, Hibrido H 6999 - B), foram ensaiados
da seguinte maneira:

Na região "de Piracicaba, Estado de são Paulo,
f'o ram instalados tres La t.í.ces 5 x 5, sendo dois balanceados
(seis repetiçõe cada), e um simples. Em são Simão, também
no Estado de são Paulo, um outro látice balanceado 5 x 5 foi
instalado. Os ensaios deste ano forrun conduzidos pelo Doutor
R. Venccvsky (Departamento de Genética, ESALQ- USP) •

O material utilizado no presente trabalho con.§.
t.ou dos dados obtidos dos ensaios descritos no item anterior,
bem como, de dados adicionais coletados conforme exposto a s~
guir.
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.,

4. MÉTOOOS

No ano agr{cola 1972/1973, dois látices balan-

ceados 5 x 5 forwfi conduzidos, sendo um em Piracicaba e outro

em Jaboticabal, Estado de são Paulo. Estes, somados ao trabª

lho efetuado em 1969/1970, perfazem um total de trinta e duas

repetições.

Em todos os seis experimentos cada linha de

plantio com 10 metros de comprimento serviu como parcela. O

espaçamento utilizado foi de 0,40 metros entre covas dentro

de cada linha por 1 metroentre linhas, o que condicionou a

utilização em condições normais de 50 plantas úteis por parc.§.

la, logo, 50.000 plantas por hectare. Por ocasião d~ semed~

for~~ colocadas tres sementes por cova de aproximadamente 10
cent Ímetro s de pro f'und.í.dad e . Após o desbaste que foi feito

aos vinte e cinco dias depois do plantio, foram deixadas duas

plantas por cova. Como bordadura, foram plantadas tres filei

ras do milho Centralmex ao redor dos experimentos. Deve-se
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ressaltar que os dados colhidos no ano agr{cola 1972/1973, fQ
ram bastante prejudicados pelas condições ecológicas adver -
sas ocorridas, principalmente1 os advindos de Jaboticabal •.

Para o estudo do caráter produção de grãos, tQ
dos os experimento aqui descritos foram utilizados. Antes da
colheita, foram feitas as contagens da sobrevivência final de.plantas em todas as parcelas, para fins de correção das prodg
ções de ClliilpO.Na colheita, as espigas de cada tratamento ~
tro de cada repetição por experimento foram reunidas e pesa-
das separadffinente, sendo utilizadas todas as plantas úteis
por parcela. Nesta ocasião, de cada tratamento f'or am retira-
das amostras dos grãos que serviram para o conh ecí.men to da u-
midade por ocasião da col,heita) para isto, foi utilizado um
aparelho Steinlite modelo 400 G.

,
4.3. Estatisticas

Os esquemas da variância empregados nos estu -
,

dos do carater acham-se nas Tabelas 1, 2, 4.1 e 4.2.

22.
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4.3.1. Correção da umidade dos grãos

Com conhecimento da umidade por ocasião da co-
1heita, as produções foram corrigidas para uma umidade cons -
tante de 15,5% para todos os tratamentos, utilizando-se a fÓK
mula:

P 15,5%
Pc (1 - u)= (1 - 0,155)

onde: P = pêso •••• corrigido para 15,5% de illúidade.
Pc "= peso de campo observado.
u = umidade observada.

= fator relativo à matéria seca quando a umidade é(1-0,155)
de 15,5%.

4.3.2. Correção da produção para número de plantas

, ~Todas as analises foram feitas considerando-se
o "st.and11 ideal de'50 plantas por parcela cujas correções fo-
ram efetuadas com o emprego da fórmula de ZlIBER (1942), que

~pode ser empregada para tal fim quando o numero de falhas por
parcela não ultrapasse a 20%. A fórmula é:

PCC = PC. H - 0,3 F
H - F
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onde: PCC A de corrigido.= peso campo

Pc A de observado.= peso campo

H " parcela.= numero ideal de plantas por

F "= nume ro de falhas.

Esta fórmula leva em consideração que 0,7 da

produção média para cada planta falhada é adicionado à produ-

ção, e-que 0,3 da sua produção é recuperado pelo a~~8nto de

produtividade das plantas vizinhas.

4.3.3. An~lise preliminar

4.3.3.1. Individual

Cada experimento foi analisado individualmente

seguindo-se os esquemas em l~tice para o caráter em estudo

(produção de grãos). As médias oriundas dos ensaios cuja efi

ciência do l~tice não ultrapassou de 110%, - foram ajusta -

das para efeitos do terreno.

4.3.3.2. Conjunta

Para o caráter em estudo, foi realizada a an~-

lise conjunta dos dados coletados, segwldo os métodos apresen

tados por COCHRAN e COX (1957).
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4.3.4. Análise Gen~tica

Após a análise da variância dos dados segwldo
o esquema dos experimentos (em látice), procurou-se investi-
gar melhor a variação ocorrida entre os tratamentos (popula -
ções e híbridos interpopUlacionais). Isto foi feito desdo-
brando-s e a soma de quadrados de tra tamen tos. Procurou - se
também estudar o~ parâmetros gen~ticos envolvidos.

4.3.4.1. 10delos Estat{stico-Gen~ticos

o desdobramento da soma de ouadrados de trata-.L.

mentos foi realizado inicialmente segundo modelos estatísti-
co - gen~ticos representativos dos estudos aqui realizados.
Para tanto, foram usados os seguintes modelos descritivos das

" ~medias de cada t.rat.amento , com excessao das testemunhas:

Ao = liA

AI = uà + GA

A2 = uA + 2 GA

A3 = uA + 3 G..A

ALf- = uà + 4 GA

A5 = uA + 5 GA
Bo = uB

Bl = uB + GB
B2 = uB + 2 GB
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B3 = uB + 3 GB
AoBo = 1/2 (uA + uB) + hoo
A1Bo = 1/2 (uA + uB) + 1/2 GA + hlO
A3BO = 1/2 (lIA+ uB) + 3/2 GA + h30
A5Bo = 1/2 (lIA+ uB) + 5/2 GA + h50
AoBl = 1/2 (lIA+ uB) + 1/2 GB + hOl
AlBl = 1/2 (uA + uB) + 1/2 GA + 1/2 GB + hll
A3Bl - 1/2 (uA + uB) + 3/2 GA + 1/2 GB + h3l
A5Bl = 1/2 (uA + uB) + 5/2 GA + 1/2 GB + h5l
AoB3 = 1/2 (uA + uB) + 3/2 GB + h03
AlB3 = 1/2 (uA + uB) + 1/2 GA + 3/2 GB + h13
A3B3 = 1/2 (uA + uB) + 3/2 GA + 3/2 GB + h33
A5B3 = 1/2 (uA + uB) + 5/2 GA + 3/2 GB + h53

Nestes modelos tem-se que:

Ao = uA

An

Bo = uB

Bn

representa a média esperada da população original
Dente Paulista

representa a média esperada desta população
n ciclos de seleção massal.

,apos

representa a média esperada da população original
Hinas Gerais.

representa a média esperada desta população
n ciclos de seleção massal.

,apos
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representa o progresso médio por ciclo de seleção
no Dente Paulista.

representa o progresso médio por ciclo de seleção
no Hinas Gerais.

Roa representa a heterose inicial manifestada pelo hi
brido Dente Paulis ta Original x l'ünas Gerais Ori-
gLn a.l ,

hij ,representa a heterose manifestada pelo hibrido
oriundo -do cruz.amento entre Dente Paulista (após
i ciclos de seleção massal ) e Minas Gerais (após
j ciclos de seleção Massal) •

Com o emprego do método dos t .quadrados mlnlmos
(STEEL e TORRIE, 1960), foram estimados , .os progressos medias
da seleção nas duas populações, bem como, investigada a vari§
ção das heteroses oriundas dos cruzamentos efetuados.

O teste de validade do modelo foi feito atra-
,ves da soma de quadrados (SQ) dos desvios que possuem seis

gráus de liberdade, e foi obtido por:

<. Y 2 ••SQ (parâmetros, modelo completo)

sendo:

• • • • • • Â 2 A 2+AoBo +AIBo + • • • ,
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ou seja, igual a soma das 22 médias observadas, elevadas ao
quadrado.

Os testes da significância dos parâmetros obe-
deceram ao sistema dos modelos reduzidos. Assim, para testar
o efeito linear da seleção sobre o Dente Paulista, obteve-se:

SQ( GA) = SQ (par~etros, modelo completo) - SQ (parâmetros,
modelo reduzido em que GA = o).

No teste do efeito linear da seleção sobre o
Minas Gerais, empregou-se:

SQ( GB) = SQ (parâmetros, modelo completo) - SQ (parâmetros,
modelo reduzido em que GB = o ).

Para o estudo das heteroses, obteve-se:

SQ (heterose média) = SQ (ua, GA, uB rrB,fi) - SQ (uA, GA, uB,
GB) •

SQ (variação total das heteroses) = SQ (parâmetros, modelo
completo) - SQ (uA, GA, uB, GB, h).

Como a intenção desta pesquisa foi de estudar

,No modelo que inclue a heterose media conside-
-raram-se constantes as heteroses, ou seja, tomou-se hij = h.
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a variação da heterose devida a seleção, adotou-se ainda um
modelo adicional. Este, mostrado a seguir, procura explicar
as variações linear e quadrática das heteroses, em função dos
ciclos de seleção nas duas populações, em lW sistema de re-
gressão mÚltipla. Desse modo, os valores esperados das hete-
roses (hij) foram representados como segue:

hoo = ho
hlO = ho + IA + qA
h30 = ho + 3 IA + 9 qA
h50 = ho + 5 IA + 25 qA
hOl = ho + lB + qB
hll = ho + IA + lB + qA + qB
h3I = ho + 3 IA + lB + 9 qA + qB
h51 = ho + 5 IA + lB + 25 qA + qB
h03 = ho + 3 lB + 9 qB
hI3 = ho + IA + 3 IB + qA + 9 qB
h33 = ho + 3 IA + 3 lB + 9 qA + 9 qB
h53 = ho + 5 IA + 3 IB + 25 qA + 9 qB

Nestes modelos, tem-se que:

hij representa a heterose manifestada pelos cruzamentos eg
tre as populações nos diversos ciclos de seleção, con-

,forme ja descrito.
ho heterose inicial.
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lA efeito linear da seleção no Dent9 Paulista, sobre a hg

terose dos cruzamentos.

lB : efeito linear da seleção no Minas Gerais, sobre a hetg
rose dos cruzamentos.

qA efeito quadrático da seleção no Dente Paulista, sobre
a heterose dos cruzamentos.

qB efeito quadrático da seleção no Minas Gerais, sobre a
heterose dos cruzamentos.

As somas de quadrados referentes ,..aos parame -
tros deste modelo adicional foram obtidas pelo processo dos

,quadrados minimos, obedecendo o sistema dos modelos reduzi~os
de modo semelhante ao exposto anteriormente. Na Tabela B en-

,contrâ-se o esquema de analise empregado com base nestes modg
los.

A fim de melhor avaliar a adequação dos mode-
los reduzidos para explicar o comportamento dos hibridos, as
,medias destes foram estimadas com o emprego dos seguintes mo-

delos:
,.. .,..,.. ,.. -Roo = 1/2 (Ao + Bo) + h
,.. '"1/2 (Âo + :81) -ROl = + h
,..

1/2 (Âo :83) ~
H03 = + + h

A
A

1/2 (~ + Bo) + 11RIO =
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, ATABELA B - Modelo ou Esquema da analise da variancia indicati
~ ~va dos efeitos da seleçao sobre as duas populaçoes

estudadas e sobre a heterose dos seus cruzamentos.
-----------------~-=-------t-------,-------,-------,--------Fonte de variaçao : GL : SQ " QM : F----------------------------~-------~---------------~--------~Efeito da seleçao no Dente
Paulista:

~
Regressao Linear 1

~Efeito da seleçaQ no Minas
Gerais:

~Regressao Linear 1

,
Heterose media dos cruzamentos 1 83 Q3 Q3/Q8

~Variaçao total das heteroses 11 84 Q4 Q4/(28
~Variaçao linear das heteroses 2 85 0,5 (~5/0,8
~ ,

V::riaçao quadratica das hete-
roses 2 86 0,6 0,6/0,8

Desvios do modelo 6 37 0.
7 Q7/Q8

,
Residuo 568 88 Q8
-------------------------------------------------------------

~ll
,.

1/2 (Âl ~) -= + + h
A

Ao

H13 = 1/2 (11 + Ê3) + ri
H30 (;\3

A

1/2 Êo) -= + + h
A

Ao

1/2 (13 Êl) -H31 = + + h
A A

1/2 (13 Ê3) -H33 = + + h
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"..'" 1/2 CÂ5 + :80) -H50 = + h-'" CÂ5 '" -H5l = 1/2 + Bl) + h
~

'" A

+ :83) -H53 = 1/2 CA5 + h

Em seguida, os valores estimados foram correlª
cionados com os observados. Obteve-se desse modo a estimati-
va de R e do coeficiente de determinação R2.

4.3.4.2. Análise Fatorial

,Alem dos modelos aqui apresentados, foi ainda
empregada uma outra análise a fim de se avaliar, não a varia-
ção da heterose, mas, a variação entre as m~dias dos cruzameg
tos. Desse modo; a Tabela C apresenta a decomposição efetua-
da, seguindo um esquema fatorial comum.

O res{duo'usado em todas estas análises Cqua -
,drado medio QS e Q9 nas Tabelas B e C, respectivamente), cor-

responde 8. variância residual das m~dias dos tratamentos, ou
seja, foi igual ao quadrado m~dio residual da análise conjun-
ta divi.dido pelo nÚmero total de repetições envolvidas.
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TABELA C - Nodelo ou esquema da análise da variância indicati

va da variação observada entre os hlbridosinterpQ
pulacionais, como consequência da seleção nas duas
populações.

--------~-----------:-------T-------T-------T-------T--------Fon t.s de variaçao t GL t SQ I QH t F____________________________l l ~ l l -__

,Entre Hibridos 11

~ ,Variaçao nos hibridos devida
à seleção em:

D. Paulista 3
R. Linear 1

2D. Regressão
1'1.Gerais 2

R. Linear 1

1D. Rezressão
Interação DP x MG 6

Q2/Q9
Q3/Q9

~/Q9

Q5/Q9

Q6/Q9

Q7/Q9

Q8/Q9

,
Re s í.duo 568
-----------------------~-------------------------------------



5•. RES ULTAroS E DISCUSSÃO

Nas Tabelas 1, 2, 2.1, 3, 4, 4.1 e 4.2 estão
representadas as análises e as médias referentes a produção
de graos, cujos dados originais encontram-se nas Tabelas ~ 6

7, 8, 9 e 10 do apêndice. Fazendo-se primeiramente uma análi
se dos progressos obtidos dentro de cada população em decor -
rência do processo de seleção massal estratificada aplicado
podemos notar que a população Dente Paulista apresentou um g-ª
nho linear significativo nos cinco ciclos de seleção, e que o
mesmo nao ocorreu com a população do Cateto Minas Gerais nos
tres ciclos de seleção. A não significância dos desvios em
relação ao modelo (F = 1,07 n.s., Tabela 1) por sua vez, mos-
tra que os progressos havidos foram principalmente lineares.
Isto mostra que a população Dente Paulista apresentou sufici-
ente variação genética aditiva para responder à seleção mas-
sal e que possivelmente outros progressos poderão ser conse -
guidos em ciclos futuros de seleção. O mesmo não ocorreu com
a população Cateto Minas Gerais, a qual deve ter uma quantid-ª
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de menor de variação gen~tica aditiva. Estes resultados in -
clusive, concordam com os apresentados por ZINSLY (1968) quan
do este autor aplicou dois ciclos de seleção massal estratifi
cada nas populações acima referidas.

Os progressos estimados foram de 4,61% e 2,22%

por ciclo de se.Leçao no Dente Paulista e Cateto lVIinasGerais,
reapec t.t.vament.ei - A Tabela 1 mostra a significância do pro-
gresso alcançado com o Dente Paulista, e a não significância
do progresso no Cateto Ninas Gerais. A Figura 1 apresenta os
ganhos alcançados pelas duas populações, e ilustra a lineari-
dade dos progressos na população Dente Paulista •

.Através destes resultado~, ~ de se esperar que
a produção dos hlbridos tamb~m tenha se alterado com a sel~
ção. Se a seleção no Dente Paulista atuou mais intensam.ente
no sentido de aumentar a frequência dos genes sem dominância,
a produção dos hlbridos tamb~m aillDentarálinearmente com a s~
leção e a heterose permanecerá inalterada.

Conforme também pode ser visto na Tabela 1, os
.-doze hibridos interpopulacionais estudados neste trabalho fo-

.-ram, em media, mais produtivos do que as r espec tivas popula-



çoes paternais (valor F para a heterose média igual a 21,54**).

De fato, a produção média de todos os híbridos foi de 3.974
kg;ha, e das populações parentais de 3.738 kg;ha. As doze e~

~ ~pressoes de heterose, no entanto, nao apresentaram uma varia-
~ )çao que fosse significativa (F = 1,51 n .s •• Estes resulta-

dos vêm indicar que, nas condições de precisão do presente
trabalho, não pôde ser constatada uma influência estatística
significativa da ~eleção massal sobre a heterose dos cruzameg
tos, exibida ao longo dos ciclos seletivos. Mesmo assim, cor;

vém visualizar as respostas heteróticas aqui observadas. To-
mando como ponto de referência a média dos pais (MP, na Tabe-
la 3), iWta-:-se que .antes da seleção o híbrido Dente Paulista
Original x Minas Gerais Original, apresentou uma produção re-
lativa de 109,8% ou uma heterose de 9,8%. Em seguida pode-se
observar uma amplitude de variação da heterose que foi de
15,7% exibida pelo híbrido Dente Paulista 111 x Minas Gerais
I, a 0,58% do hibrido Dente Paulista V x Minas Gerais 111.

,A Tabela 2.1 e o Grafico 2, da mesma forma, i-
lustram que os híbridos intervarietais mais heteróticos foram
os obtidos com o Dente Paulista no terceiro ciclo de seleção.
Apesar da não significância da variação entre as heteroses,
tais resultados indicam que a seleção pode ter refletido negª
tiv~nente sobre a heterose, diminuindo-a. O·coeficiente de

** - Significativo ao nível de 1% de probabilidade.



determinação calculado que foi R2 = o,47? além disso, mostra
que a suposição de uma heterose constante não explica muito
bem a produção de grãos dos doze híbridos interpopulacionais
estudados. Contudo, seriam necessárias mais repetições de en
saios, DO espaço e no tempo, para confirmação deste fato.

A análise da Tabela 2 mostra que a produção de
grãos dos híbridos foi influenciada pela seleção realizada
nas populações (F = 2,22*). Realmente, os valores F = 6,78**
e F = 3,76* mostram que a variação na produção dos híbridos
foi devida principalmente às modificações genéticas causadas
pela seleção na população Dente Paulista. Nestes resultados
deve-se ressaltar a significância dos desvios da regressão
(F = 3,76*). Esta indica que a produção dos híbridos não va-
riou de fODma linear, em função da seleção efetuada na populª
ção-Dente Paulista. As médias de produção dos híbridos apre-

,
sentadas na Tabela 2.1 ilustram tais afirmativas. Atraves d.§.
Ias confirma-se oue os híbridos mais produtivos foram os der;!,.
vados do Dente Paulista no 3º ciclo de seleção? e não os do
5º ciclo~ esta conclusão é reforçada pela não significância

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>1< Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

** Significativo , 1%ao nivel de de probabilidade.
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da interação Seleção DP x Seleção MG (F = 1,54 n.s., na Tab~

Ia 2). Assim, o híbrido intervarietal que mais produziu foi

o Dente Paulista 111 x Cate to Hinas Gerais I, e não o Dente

Paulista V x Cateto inas Gerais 111 (Tabela 3). Estes re-

sultados vêm corroborar as discussões apresentadas no {tem an

terior.

A presença de interação com ambientes não per-

mite uma generalização dos resultados. No entanto, esta int~

ração surgiu devido às condições desfavoráveis do ensaio de

Jabóticabal. Excluindo esta localidade, a interação tratameg

tos x experimentos foi não significativa (F = 1,20 n.s., Tª

bela 4.1). Desse modO, a generalização das conclusões podem

ser feitas para os demais experimentos, pois, transcorreram

de maneira aceitável.

5·4. Discussão Geral

Neste ponto, poderiamos fazer algumas conside-

rações sobre a influência da seleção no comportffiDento de hí-

bridos intervarietais.

A seleção intrapopulacional tende a se refle-

tir na média do cruzamento ou h{brido das populações. A pro-

dução de grãos de híbridos de variedades melhoradas pode ser
superior a do híbrido das respectivas variedades originais.
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Este efeito da seleção sobre o hibrido de populações pode ser
visualizado da seguinte forma:

Tomando-se PI, P2 e FI como sendo, respectiva-

mente, as médias das duas populações originais e do hibrido

entre elas, e Pi, P2 e Fi como as m~dias das duas populações
~ ~ ,apos seleçao e do hibrido entre elas, o efeito da seleção so-

bre o híbrido ser~:

F PI + P2 + h=I 2

-, PI + GI + P2 + G2 + GhFI = + h2

-, - GI + G2FI-FI = + Gh
2

sendo GI e G2 os progressos obtidos COIil a seleção nas popu-

.lações 1 e 2, e ~ a modificação causada pela seleção na

heterose, ou seja:

PI + P2 ) = h'-h
2

em que h' ~ a heterose exibida pelo hibrido após à seleção.

A influência da seleção intrapopulacional no

cruz amen to das populações é, pois, devida a dois fatores: ao
" 1'"oJ' IVaumento na media das populaçoes e a modificaçao na heterose.

Se a heterose aumentar ou permanecer constante,
,

a media do
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cruzamento aumentará com a seleção. Veja-se por exemplo PA-
TERNIAliJI(1969), LONNQUIST (1961) e MOLL e ROBINSON (1967).

Nos cruzamentos do primeiro autor a heterose aumentou com a
seleção, o que resultou em bom comportamento do cruzamen to en
tre Dente Paulista 111 e Piramex 111; nos experimentos dos d~
mais autores a heterose permaneceu constante durante os cí.c.Los

de.seleção. .-A heterose pOde, porem, diminuir, bastando para
tanto que a seleção nas populações reduza a diversidade gené-
tica existente entre elas conforrne apontaram PATERN1Ai"TI(1961),

MOLL et al (1962), PATERNIAHI e LOHNQUIST (1963), lVIOLLet aI
(1965) e ROBINSON e HOLL (1965). Isto pode ser esperado, pe-
10 menos teoricamente, em programas de seleção a longo prazo,
Se tal fato ocorrer, o hibrido das populações melhoradas podg

.-ra perder a sua superioridade em relação a pelo menos uma
das populações.

Uma redução da diversidade genética com conse-
quente redução da heterose pode ocorrer se a diferença exis-
tente entre as populações nas frequências dos genes com algu-

domínanc í.a .- seleção .- .-ma e diminui da com a em um numero aprecia-
vel de locos. Há indicação de que isto pode ter acontecido
no presente caso, pois, como se vê no Gráfico 1, a população
Dente Paulista respondeu favoravelmente até ao 4º ciclo de
seleção, distanciando-se da população Minas Gerais a qual pe~
maneceu inalterada até ao 2º ciclo de seleção. No 5º ciclo
de seleção a população Dente Paulista não apresentou resposta,
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ao passo que o l'.linasGerais teve sua produção de grãos incre-
mentada no 3º ciclo.

A seleção recorrente reciproca, por outro lado
tende a aumentar a diversidade genética entre as populações,
principalmente, se estas forem bem escolhidas no inicio do
progrmna de seleção (CRES8, 1967). Este aumento da diversidª
de leva a um incremento na heterose e portanto, a uma melhora
no comportamento do hibrido. Dessa forma, acredita-se que a
seleção recorrente reciproca deve ser o esquema escolhido ~
do a finalidade é explorar o h:Lbrido intervarietal, e princi-
palmente, em esquemas de seleção a longo pr azo ,
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6. RESUMOE CONCLUSOES

No pres ente t.r-ab a.Lho procurou-s e es tudar o efei

to da seleção massal estratificada sobre as populações de mi-

lho Dente Paulista e Cateto Hinas Gerais, e principalmente,

sobre os hibridos obtidos do intercruzmnento das mesmas, nos

vários cí.cLos de seleção. No milho Dente Paulista foram ap.l.],

cados cinco ciclos de seleção, enquanto que o Ninas Gerais sQ.

freu tres ciclos. Os intercruzamentos estudados foram O x O

(Dente Paulista Origj_nal x Cateto Hinas Gerais Original);

I x O (Dente Paulista I ciclo x Cate to Minas Gerais Original);

111 x O; V x O; O x I; I x I; 111 x I; V x I; O x 111; I x

111; 111 x 111 e V x 111 (V xIII correspondendo a Dente Pau-

lista V ciclo x Cateto Minas Gerais 111 ciclo). Estas Semen-

tes, j1,fi tamente com ·as das variedades nos diversos ciclos de

seleção, foram ensaiadas durante 1969/1970 em tres látices b-ª

lanceados e mais um.náo balanceado em Piracicaba e são Simão
.-(SP), e em 1972/73 em mais dois latices balanceados em Piraci

caba e Jaboticabal (SP), perfazendo tW total de trinta e duas

repetições nos dois anos. Foi estudada a produção de grãos.



As produções analisadas foram ajustadas para "Stand11, umidade
e efeitos de terreno.

Para a verificação do efeito da seleção sobre
as duas variedades e sobre os cruzc:.mentosentre elas, empr.§.
gou-se modelo matemático adequado. Procurou-se estimar e te~
tar: (a) o progresso obtido nas variedades; (b) as modifica -
ções sofr~das pela heterose e pelas produções dos hibridos.

As principais conclusões, tomando-s e como base
os resultados obtidos, são ~s seguintes:

1 • A seleção recorrente intrapopulacional aplicada em
populações refletiu negativ~nente sobre a produção

duas
de

grãos do hibrido interpopulacional em ciclos de seleção
mais avançados.

2 • A seleção recorrente intrapopulacional aplicada em
populações não pode ser considerada como garantia

duas
para

reter a heterose inicial existente entre elas. C'ue esse
tipo de seleção alterar a frequência dos genes com alguma
dominância ela poderá levar a uma redução da heterose, o
que é desfavorável para os interesses do melhorista.

3 . Uma seleção recorrente reciproca aprimorada e exequivel
do ponto de vista prático, deve ser preferida para garan-

, ~tir que os hibridos intervarietais de populaçoes melhora-
,

das, pelo menos, retenham aquela heterose que e exibida
pelas populações no inicio do processo seletivo.
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7. fH1IHARYAj\DCONCLUSIONS

Tne aim of this research was to investigate

the effects of stratified mass selection on two corn

popula tions, namely Dente Paulis ta (DP) and Cateto Ninas Ge -

rais (J\íG), and on the performance of the hybrids between

these populations in different stages of selection. Dente

Paulista was submitted to five cycl.es of selection and Ninas

Gerais to three cycles.

The f'ol.Lowí.ng popula tion cross es were included:

O x O (Original DP x Original HG); I x O (DP firs t cycle x

original N(~) 111 x O; V x O; O x I; I x I; 111 x I; V x I ;

O xIII; I xIII; III xIII; arid V x rII.

Yield trials, in balanced and partially

balanced lattices designs vlere conducted at three locations

and during t.wo years, totalizing four different environments

and thirty two replications.
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Appropriate mathematical models were applied
for the ill1alysisof yield values and to investigate the
efi'ects of selection on heterosis ando the changes of hybrid
performances.

The f'o LLowl.ng main conclusions could be drawn:

1 Recurrent intXapopulational selection applied to these
populations reflected negatively on yield of the
population crosses in more advanced stages of selection.

2 • Recurrent intrapopulational selection cannot be considered
efficient to maintain the heterotic response of a cross
between two populations.

3 • A viable reciprocal recurrent scheme should be preferred
to assure, at least, the maintenance of h et.ero sLs during
selection.
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- ~ .Descriçao dos simbolos representativos dos trª
tamentos que estão apresentados nas Tabelas, Gráficos, Figura
e Apêndice.

População Dente Paulista Original e dos lº, 2º
3º,l~º e 5º ciclos de seleção massal estratificada, respecti-
vamente.

População Cateto Hinas Gerais Original e dos
lº, 2º e 3º ciclos de seleção massal estratificada, respecti-
vamente.

AoBo

H{brido oriundo do cruzamento Dente Paulista
Original x Cateto Minas Gerais Original.

H{brido oriundo do cruzamento Dente Paulista
do ciclo i de seleção massal estratificada x Cateto Minas
Gerais do ciclo j de seleção mas3al estratificada.
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TABELA 1 - An~lise da variância da produção média em kg/lO m2
das populações Dente Paulista e Cateto Minas Ge-
rais, e seus cruzamentos em v~rios ciclos de sele-
ção massa1 estratificada. Piracicaba 1970, 1973
(20 repetições); São Simão 1970 (6 repetições); Jª
boticabal 1973 (6 repetições).

--------------------------T-----T-------j-------j------------Fonte de variação I GL : SQ t QH I F__________________________ L L L L ~ _

EfAi to da seleção no Dente
Paulista:

Regressão Linear 1 0,4723 0,4723 35,25**

Efeito da seleção no J.'.1inas
Gerais:

Regressão Linear 1 °,°312 °,°312 2,33(n.s.)

Heterose ,media dos cruza-
mentos 1 0,2886 0,2886 21,54**
Variação total das heterQ.
ses 11 0,2226 0,0202 1,51 (n.s v )

Variação Linear das Hete-
roses 2 0,0315 0,0157 1,17 (nv s .)
Variação ,Quadratica das
Heteroses 2 0,0378 0,0189 1,41(n.s.)

Desvios do modelo 6 0,0863 0,0143 1,07(n.s.)
,

0,0134Residuo 568-------------------------------------------------------------
** - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade

Produção média dos hibridos: 3974 kg/ha
Produção média das populações: 3738 kg/ha •.
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TABELA 2 - Análise da variância da produção média em kg/lO m2
dos cruzamentos entre as populações de milho Dente
Paulista e Cateto Minas Gerais nos var í.o's ciclos
de seleção • Piracicaba 1970, 1973 (20 repetições);
são Simão 1970 (6 repetições); Jaboticabal 1973 (6
repetições) •

--------------------------r-----r-------T-------r------------
T.l • ~ , 'S ' M' F~onte de varlaçao ,GL, Q ,Q I, , , I- ~ l l ~ _

Híbridos 11 0,3276 °,0298 2,22*

3 0,1916 0,0638 4, 76**
1 0,0908 0,0908 6,78**
2 0,1008 0,0504 3,76*

2 0,0121 0,0060 0,45 (n , s . )

6 °,1239 0,0206 1,54 (n . s • )

Seleção D. Paulista
R. Linear
D. Regressão
Seleção h•. Gerais
Lnt.eraç áo Seleção DP x
Seleção MG

Resíduo 568 0,0134
-------------------------------------------------------------
* Significativo , 5%ao nivel de de probabilidade.
** Significa tivo , 1%ao nivel de de probabilidade.



TABELA 2.1 - Produção média dos híbridos em kg/ha e respecti-
vos valores da heterose, resultantes dos inter -

~ ~cruzamentos dos varios ciclos de seleçao massal
estratificada aplicados nas populações de milho
Dente Paulista (DP) e Minas Gerais Ü·iG).Piraci-
caba 1970, 1973 (20 repetições); são Simão 1970
(6 repetições); Jaboticabal 1973 (6 repetições).
O, 1, 3, 5 correspondem aos ciclos de seleção
massal.

~------------------------------------------------MGI - ~DP ., O 13M edia----------- ------------------------------------------------
O 3.824 3·725 3·964 3·838

109,80 106,47 109,81 108,72

1 3 ..716 4.038 3 •.893 3·882
103,11 111~ 58 104,34 106,32

3 Y-.133 4!J35 4.021 4.163
110,77 115,72 104,22 110,19

5 4.070 3·958 4.009 4.012.-
105,47 102,14 100,58 102,71

Hédia 3·936 4.014 3·972
107,27 108,92 104,63

Para cada conjunto, os valores de cima represen
tam as produções médias em kg/ha dos híbridos
correspondentes, e os valores de baixo as médias
das heteroses dos hibridos respectivos em rela -
ção às médias dos progenitores.



TABELA 3 - Produção em kg/ha das populações Dente Paulista e Cateto Minas Gerais e respecti
vos cruZ~lentos nos diversos ciclos de seleção. Piracicaba 1970, 1973 (20 repe-
tições) ; são Simão 1970 (6 regetições); Jaboticabal 1973 (6 repetições).

------------------------------------T-----------------------------------T----------------------------º~~~~~~~~~-~~~E~----------!--------T~~~~~Ç~~T~~-tgL~~T--------!---~l-~~T~-~~-----
t - t - t - , - ,- I Pai maisPl P2 I Pl I P2 1 Fl I MP ! HP 1 d t'
t , ! ! I ,pro u lVO____________________________________1 1 l l_~ L L _

D. Paulista
\I fi

11 "

" "
if 11

!l \I

11 iI

II 11

11 11

11 "

11 I I

li 11

o x Cateto NG
r x II li

rrr x ti 11

v x
o x
r x

rrr x
V ""<r.....

o X
r v.....

rrr X
Vx

il

11

I1

rr

il

11

11

I1

II

II

o
o
o
o
r
r
r*
r

rrr
rrr
rrr
rrr

3491
3734
3988
4244
3491
3734
3988
4244
3491
3734
3988
4244

3474
3474
3474
3474
3505
3505
3505
3505
3728
3728
3728
3728

3824
3716
4133
4070
3724
4038
4345
3958
3964
3893
4021
4009

3482
3604
3731
3859
3492
3619
37~-6
3874
3609
3731
3858
3986

109,80
103,11
110,77
105,47
106,47
111,58
115,72
102,14
109,81
104,34
104,22
100,58

109,54
99,52

103,63
95,90

106,25
108,14
108,70

93,26
106,33
104,26
100,83

94,46
-------------------------------------------------------------------------------------------

fi

li

"
"
I1

"
11

"

* Hibrido intervarietal de maior produção.

~



TABELA 4 - Produção em kg d8.S populações Dente Paulista e CatetoHinas Gerais e res -
pectivos cruzamentosnos diversos ciclos de seleção, expressandoos totais
de t.r-a tamentos por experimento,corrigidopara 'aumidade de 15,5%e "st and"
ideal de 50 plantas por parcela. Piracicaba1970, 1973 (20 repetições);são Si-
mão 1970 (6 repetições);Jaboticabal1973 (6 repetiçõe,s).-------------r----------r----------T----------r----------r----------r----------r-----------Trat./Exp. I 1* I 2* I 3* I 4* I 5** I 6*** I Total" ~ ~ l l 1 1 1 _

Ao 23,02 24,76 23,97 8,27 23,97 7,74 111,73
Al 26,27 25,26 21,64 10,90 29,10 6,31 119,48
A2 28,56 28,55 28,38 8,60 26,1~ 7,73 127,96
A3 25,71 29,73 25,56 9,21 29,89 7,51 127,61
A4 31,83 28,94 30,14 10,11 27,44 12,39 140,85
A5 29,99 31,22 28,17 8,07 28,41 9,96 135,82
Bo 21,23 25,00 24,54 8,10 23,14 9,17 111,18
Bl 25,62 22,04 23,98 7,90 21,45 11,18 112,17
B2 22,20 23,77 26,96 6,95 21,37 11,08 112,33
B3 25,96 23,88 25,72 7,75 25,10 10,88 119,29
AoBo 24,36 24,81 29,66 9,21 2~-,86 9,47 122,37
AlBo 26,11 21,99 25,20 8,35 23,88 13,39 118,92
A3Bo 26,03 27,69 28,22 10,84 26,79 12,70 132,27
A5Bo 25,24 30,72 28,84 9,20 26,45 9,79 130,24
AoBl 27,36 24,30 22,40 8,45 26,71 9,97 119,19
AIBl 28,12 28,53 28,14 8,53 26,51 9,40 129,23
A3Bl 31,27 30,74 30,02 8,40 26,71 11,59 138,73
A5Bl 25,27 27,34 26,98 9,29 26,24 11,53 126,65
AoBl 27,00 24,94 28,46 8,67 26,16 11,62 126,85
AIB3 26,87 28,54 24,68 9,10 25,45 9,93 124,57
A3B3 29,03 28,07 26,51 7,69 26,68 10,69 128,67
A5B3 26,00 27,16 27,78 9,50 26,49 11,35 128,28
Total 583,05 587,98 585,95 193,09 568,94 225,38 2.774,39-------------------------------------------------------------------------------------------

* 1, 2, 3 - Pj_racicaba(6 repetições);4 - Piracicaba (2 repetições).
- são Simão (6 repetições).
- Jaboticabal(6 repetições). \J1.

'-Ü.
**
***
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TABELA 4.1 - .-Analis e conjunta da var í.ánc í.a dos d3cbsmncíorados na-
Tabela 4. Piracicaba 1970, 1973 (20 repetições);
são Simão 1970 (6 repetições); Jaboticabal 1973
(6 repetições).

--------------------------r-----r-------r-------r------------
Fonte de variação I GL I SQ I QM l F------------ L L l l _

Tratamentos
Experimentos
Trat. x Exp.
Trat. x Exp. exciuindo
o ensaio seis
Res:Lduo

21

5
105 .61,7163 0,5877 1,38*

84 42,8537
568

0,5101
0,424-6

1, 20 (n , s , )

X := 20,79
CV := 16,7%

* Significativo ao n:Lvel de 5% de probabilidade.

TABELA 4.2.- Análise conjunta da variância com médias dos da-
dos mencionados na Tabela 4. Piracicaba 1970,
1973 (20 repetições); são Simão 1970 (6 repeti -
ções); J'abo t.t oabe.L1973 (6 repetições).

--------------------------r-------r--------T--------T--------
Fonte de variação I GL I SQ I QM I F____________ - L L L L _

Tratamentos 21 8,8029 0,4192
Experimentos 5
Int. Trat. x Exp. 105 4,95**
Res:Lduo 568 0,0846

X ::: 3,95
** - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade.
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GRÁFICO 2 - Efeitos heteróticos para produção de grãos em kg!ha
dos intercruzamentos nos diversos ciclos d§ seleçao
massal estratificada aplicados nas populaçoes de mi
lho Dente Paulista e Cateto Minas Gerais. Piracica-
ba 1970,1973; são simão 1970; Jaboticabal 1973.
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TAB:u:LA5 - pêso dos grãos, expresso em kg/lO m2, corrigidopara a wnidade de 15,5% e "stand"
ideal de 50 plantas com valores em totais de parcela para os tratamentos. Láti-
ce balanceado 5 x 5· Piracicaba1970.

------------------r--------r--------r--------r--------r--------r--------T--------r----~----
Trat./Rep. I I I 11 I 111 I IV I V I VI I Total I x__________________ 1 -1--------1--------1--------1 1 1 1 _

Ao 3,62 3,88 3,40 3,89 4,43 5,53 24,75 4,12
A1 3,75 2,76 5,15 4,08 5,33 4,18 25,25 4,21
A2 4,47 3,97 4,71 5,78 5,55 4,°5 28,53 4,'15
A3 4,35 5,23 5,13 4,04 5,49 '5,48 29,72 4,95
A4 4,59 2,89 5,42 5,22 5,15 \5,67 28,94 4,82
A5 5,66 5,23 3,40 4,52 6,63 5,76 31,20 5,20
Bo 4,35 3,91 4,03 5,24 4,D5 3,42 25,00 4,17
B1 2,92 3,52 4,98 3,03 3,90 3,68 22,03 3,67
B2 3,15 4,06 3,78 3,37 5,11 4,31 23,78 3,96
B3 3,10 3,99 4,36 4,33 3,92 4,18 23,88 3,98
AoBo 3,Ll-1 3,59 4,27 4,30 4,88 4,34 24,79 4,13
A1Bo 3,68 3,23 3,79 3,55 5,17 2,56 21,98 3,66
A3Bo 4,46 4,14 4,53 4,90 5,79 3,86 27,68 4,61
A5130 5,06 4,19 5,49 L~,90 6,12 4,96 30,72 5,12
AoB1 4,23 3,89 2,57 4,41 5,63 3,56 24,29 4,05
AlB1 5,14 5,46 4-,83 3,57 5,24 4,29 28,53 4,75
A3B1 3,98 4,44 6,21 6,10 5,28 4,73 30,74 5,12
A5131 3,20 4,18 5,70 3,74 6,10 4,42 27,34 4,56
AoB3 2,03 4,22 4,46 4,14 4,89 5,18 24,92 4,15
A1B3 3,81 3,91 5,28 5,05 5,73 4,75 28,53 4,75
A3B3 3,72 4,67 5,38 5,17 4,48 4,65 28,07 4,68
A5133 4,23 4,10 3,25 4,82 6,07 4,68 27,15 '4-,52

Testemunha* 4,18 2,36 4,98 3,59 3,85 4,38 23,34 3,89
Testemunha** 4,36 6,21 5,51 5,66 7,64 6,33 35,71 5,95
Tes-cemunha*** 5,53 5,81 6,90 5,71 6,58 5,52 36,05 6,01

Total 100,98 103,84 117,51 113,11 133,01 114,47 682,92 4,55--------------------------~----------------------------------------------------------------
* - Dente Pau1ista Original. ** - Híbrido Ag - 17. *** - Híbrido H 6999 - B. (J'\

+.



TABELA6 - pêso dos grãos,expressoem kg/lOm2,corrigidopara a umidadede 15,5% e "standli

idealde 50 plantascom valoresem totaisde parcelapara os tratamentos.Látice
balanceado5 x 5. Piracicaba1970.------------------r--------r--------r--------T--------r--------r--------r--------r---------Trat./Rep. I I I 11 I 111 1 IV I V I VI I Total I x__________________1 1 ~1 1 1 1 1 1 _

Ao 4,~-2 2,43 2,97 5,40 4,51 3,28 23,01 3,83
AI 4,20 3,58 5,19 3,79 5,56 3,94 26,26 4,38'A2 4,84 4,42 5,26 4,94 4,10 4,50 28,06 4,68
A3 4,94 3,20 3,69 4,22 5,62 \ 4,03 25,70 4,28
A4 5,27 5,25 3,79 5,50 6,62 5,41 31,84 5,31
A5 5,12 4,79 4,14 4,95 5,82 5,16 29,98 5,00
Bo 3,41 3,44 3,30 4,14 3,15 3,79 21,23 3,54
Bl 4,69 4,59 3,96 4,08 4,86 3,44 25,62 4,27
B2 4,39 3,10 2,84 3,90 4,20 3,76 22,19 3,70
B3 4,16 3,74 5,29 3,51 4,10 5,16 25,96 4,33
AoBo 3,66 2,89 4,05 LI-, 58 4,13 5,04 24,35 4,06
AlBo 4,42 4,23 4,37 5,16 4,33 3,61 26,12 4,35A3Bo 3,95 4,60 4,39 4,68 4,25 4,16 26,03 4,34
A5Bo L:-,56 3,66 4,53 4,41 3,49 4,58 25,23 4,20
AoBl 3,59 3,95 4,92 5,11 5,18 4,60 27,35 4,56AlBl 4,38 4,65 4,53 3,98 4,43 6,14 28,11 4,68
A3Bl 4,93 4,97 5,27 5,03 5,76 5,29 31,25 5,21A5Bl 4,62 4,37 4,46 4,24 4,30 3,28 25,27 4,21
AoB3 5,36 3,45 4,28 5,02 4,41 4,48 27,00 4,50
AlB3 4,78 4,00 4,67 3,86 4,88 4,67 26,86 4,48
A3B3 3,87 4,04 4,48 5,46 5,70 5,48 29,03 4,84
A5B3 3,95 4,43 4,38 4,47 5,30 4,47 26,00 4,33TestemQnha* 2,91 3,64 4,18 3,21 4,10 3,94 21,98 3,66

Testemunha** 5,30 3,23 3,99 4,63 5,08 4,58 26,81 4,47
Testemunha*** 7,31 7,03 5,10 6,93 6,05 5,17 37,59 6,26
Total 113,03 100,68 108,03 115,20 119,93 111,96 668,83 4,46-------------------------------------------------------------------------------------------

* - DentePaulistaOriginal. ** - H1bridoAg - 17. *** - H1bridoH 6999 - B. (J'\
\Jl.
•
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TABELA 7 - Peso dos grãos, expresso em kg/lO m2, corrigido P.ª-
ra a umidade de 15,5% e "stand ir ideal de 50 plan -
tas com valores em totais de parcela para os trat.ª-

,.mentos. Latice simples 5 x 5. Piracicaba 1970.
--------------------T---------T---------T---------T----~-----Tratamento/Repetição I I : 11 : Total 1 x____________________ L l l l - _

Ao 4,33 4,09 8,42 4,2l
AI 5,46 5,53 10,99 5,49
A2 4,12 4,40 8,52 4,26
A3 4,63 4,25 8,88 4,44
A4 4,83 4,86 9,69 4,04
A5 3,84 4,33 8,17 4,08
Bo 3,71 4,43 8,14 4,07
Bl 3,59 4,18 7,77 3,88
B2 3,34 3,23 6,57 3,28
B3 4,36 2,91 7,27 3,63
AoBo 11-, 5Lt- 5,18 9,72 4,86
AIBo 4,38 4 42 8,80 4,40,
A3Bo 6,60 4,52 11,12 5,56
A5Bo 5,43 3,81 9,24 4,62
AoBl 4,70 3,69 8,39 4,19
AIBl 4,54 4,27 8,81 4,40
A3Bl 4,38 4,24 8,62 4,31
A5Bl 4,84 4,51 9,35 4,67
AoB3 4,52 3,96 8,48 4,24
AIB3 4,58 4,23 8,81 4,40
A3B3 3,64 4,34 7,98 3,99
A5B3 4,88 4,85 9,73 4,86

Testemunha* 3,65 4,16 7,81 3,90
Testemunha** 4,78 3,83 8,61 4,30
Testemunha*** 7,23 5,26 12,49 6,24
TOTAL 114,90 107,48 222,38 4,45-------------------------------------------------------------* - Dente Paulista Original

**
,.- Hibrido Ag - 17

*** Hlbrido H 6999 - B.



TABELA8 - pêso dos grãos,expressoem kg/lO [,1
2,corrigidopara a umidadede 15,5% e "stand11

idealde 50 plantas,com valoresem totaisde parcelaparaos tratamentos.Láti-
ce balanceado5 x 5. Piracicaba1973.------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---:-----Trat./Rep. I I I 11 I 111 ' IV I V ' VI 'Total ' x, , , , , , , ,----------------__1 1 1 L ~__1 1 1 1 _

Ao 4,42 4,23 3,23 4,91 2,68 3,51 22,98 3,83
~ 2,73 3,66 3,55 4,93 4,16 2,89 21,92 3,652 4,20 3,64 6,03 5,06 5,07 \ 4,87 28,87 4,81!~ 3,°3 3,92 5,37 3,38 5,90 4,23 25,83 4-, 305,14 6,65 4,90 4,48 4,01 3,84 29,02 4,84
A5 3,55 4,79 5,05 4,44 4,88 4,26 26,97 4,49
Bo 4,31 3,59 3,78 3,73 5,25 5,25 25,91 4,32Bl 2,69 3,81 6,12 5,09 4,86 3,21 25,78 4,30
B2 5,28 4,59 5,85 '5,44 4,10 3,17 28,43 4,74
B3 3,73 4,45 5,02 4,75 3,18 3,17 24,30 4,05AoBo 4,46 4,39 7,14 4,32 4,30 5,01 29,62 4,94
AlBo 3,17 5,70 3,93 4,96 3,81 3,08 24,65 4,11
A3Bo 4,74 4,94 5,40 5,46 4,80 3,35 28,69 4,78
A5Bo 4,37 5,68 4,16 5,21 3,99 4,79 28,20 4,70
AoBl 3,65 3,73 4,65 4,17 2,99 3,08 22,27 3,71
AlBl 3,83 5,25 4,32 4,87 4,70 3,26 26,23 4,37
A3Bl 2,92 6,22 4,75 5,55 5,50 6,44 31,38 5,23A5Bl 3,50 3,87 4,52 4,76 5,64 3,85 26,14 4,36
AoB3 3,65 3,84 6,33 5,40 5,19 4,36 28,77 4,79AlB3 4,46 3,48 5,75 4,56 4,01.~ 2,82 25,11 4,18
A3B3 4,18 4,43 4,82 3,48 5,82 4,46 27,19 4,53
A5B3 3,26 4,72 5,38 4,91 4,70 4,53 27,50 4,58Testemunha* 8 22 9 45 9,18 10,82 8,40 8,78 54,85 9,14

Testemunha** 6:88 10:36 11,24 8,06 11,22 7,36 55,12 9,19
Testemunha*** 9,40 8,08 10,48 9,30 9,18 8,65 55,09 9,18
Total 109,77 127,47 140,95 132,04 128,37 112,22 750,82 5,00------~------------------------------------------------------------------------------------

* - HibridoHC - 1. ** _ HibridoHC - 2. *** - VariedadeCentralmex. Ü'
~
•



TADELA 9 - pêso dos grãos, expresso em kg/l0 m2, corrigido para a umidade de 15~5%e "stand "
ideal de 50 plantas com valores em totais de parcela para os tratamentos. Lat.í.c e
balanceado 5 x 5. são Simão 1970

------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------
Trat./Hep. I I 1 11 r 111 I IV I V I VI I Total l x__________ ~-------l-_______l________l________l________~________l________l________ l____~____

Ao 3,83 3,22 3,74 3,68 4,78 Lf-,OO 2~, 25 3,87
li 3,34 5,11 6,,63 5,~-6 4,15 3,94 2 ,63 4,77A2 4,41 3,83 3,29 3,74 5,13 ~:~ 23,94 3,99A3 4,28 4,44 4,60 4,28 5,80 29,04 4 8~-A4 3,23 5,78 4; 59 4,06 5,21 II 6,16 29,03 4'84,
A5 5,02 5,24 4,69 5,08 5,20 3,75 28,98 4,8~Bo 3,99 3,17 3,58 4,14 4,97 5,2l 25,06 4,1Bl 4,24 3,22 3,93 2,94 3,77 3,62 21,72 3,62B2 3,83 3,62 2,81 2,49 4,51 3,10 20 ~36 3,39B3 4,31 5,06 3,98 3,18 4,67 3,91 25,11 4,18AoBo 4,68 4,03 3,67 3,18 4,83 3,56 23,95 3,99AlBo 3,41 3,21 3,89 3,14 5,67 3,60 22,92 3,82A3Bo 4,20 4,11 4,26 3,~4 5,06 4,73 25,70 4,28A5Bo 3,88 4,33 4,58 3, 9 4,33 6,90 27,91 Lf-,65
AoBl 3,98 5,70 3,77 4,55 4,94 4,71 27,65 4,61AlBl 4,26 3,70 3~90 3,69 5,21 6,14 26,90 4,48
A3Bl 3,74 4,28 4,22 4,18 4,70 Y-,85 25,97 4,33A5Bl 4,75 3,89 4,3Lf- 3,62 4,99 3,67 25,26 4,21
AoB3 3,99 4,01 4,15 4,89 6,14 3,16 26,34 4,39AlB3 ~-,66 4,80 3,86 4,20 4,92 4 75 27,19 4,53
A3B3 4,78 3,63 4,97 3,60 5,16 4: 24 26,~8 4,40
A5B3 4,73 4,52 3,44 4,05 Y-,62 4,52 25, 8 4,31Testemunha* 2,90 3,30 4,33 4,28 4,13 5,75 2Lf-,69 4,11Testemunha *>i' 5,18 4,53 3,95 4,10 4,55 3,95 26,26 4,38

Testemunha*** 5,36 6,03 5,79 4,20 5,52 4,'70 31,60 5,27
Total 104,98 106,76 104,96 97,96 122,96 112,10 649,72 4,33---------------------------------------------------------------------------------~---------

* - Dente Paulista Original. ** - Hibrido Ag - 17. *** - nibrido H 6999 -B. 0'
CD'.



TABELA10 - pêso dos grãos,expressoem kg/lOm2, corrigido para a umidadede 15,5% e
"standII idealde 50 plantas,com valoresem totaisde parcelapara os tratamen-
tos. Láticebalanceado5 x 5. Ja.boticabal1973.-------------------r--------r--------y--------r--------r--------T--------y--------T----:----Trat./Rep. I I I 11 I 111 I IV I V I VI I Total I x__________________1 1 1 1 1 1 1 1 _

Ao 1,10 1,70 1,80 1,06 1,25 1,34 8,25 1,37
AI 0,84 1,77 1,82 1,41 0,41 0,45 6,70 1,12
A2 '0,77 1,08 1,99 1,30 1,80 0,65 7,59 1,26
A3 1,03 1,19 1,03 2,25 1,64 0,90 8,04 1,34
A4 3,24 1,96 0,31 2,21 1,31 2,41 11,44 1,91
A5 2,48 1,64 1,47 1,11 1,25 2,01 9,96 1,66
Bo 1,59 2,16 1,62 1,12 1,06 1,25 8,80 1,47
B1 1,87 2,32 1,29 2,48 2,16 1,32 11,44 1,91
B2 2,35 1,60 2,02 2,08 1,30 1,02 10,37 1,73
B3 1,83 1,96 1,94 2,37 1,38 1,08 10,56 1,76
AoBo 2,12 2,14 0,93 1,27 1,36 1,36 9,18 1,53
AlBo 3,02 2,97 2,95 1,42 1,53 1,95 13,84 2,31A3Bo 2,16 2,03 2,16 3,21 1,58 2,15 13,29 2,21
A5Bo 2,14 1,99 1,89 0,70 1,50 1,93 10,15 1,69
AoBl 1,83 1,43 2,13 +,50 1,67 1,03 9,59 1,60AlBl 2,19 2,02 1,70 1,37 1,28 1,28 9,84 1,64
A3B1 1,44 1,57 1,37 3,70 1,99 1,58 11,65 1,94A5B1 2,82 1,62 2,43 1,42 1,14 1,47 10,90 1,82
AoB3 1,52 2,15 2,92 3,11 0,80 1,21 11,71 1,95
A1B3 2,97 1,49 1,21 1,92 0,97 1,61 10,17 1,69
A3B3 2,25 1,92 2,07 0,99 1,93 1,41 10,57 1,76A5B3 1,79 2,00 1,98 1,16 2,32 1,49 10,74 1,79

Testemunha* 3,74 3,69 4,86 6,60 5,18 3,64 27,71 4,62
Tes.temunha** 4,93 3,79 6,52 4,40 4,67 3,94 28,25 4,71
Tes·temunha*** 4,83 5,88 4,05 4,44 4,39 4,14 27,73 4,62
Total 56,85 54,07 54,46 45,87 2,0654,60 42,62 308,47-------------------------------------------------------------------------------------------

* - HlbridoHC -.1. ** - HlbridoHC - 2. *** - VariedadeCentralmex.
(J'\
'-Ü.


