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ESTIMATIVAS DE PAR.~!ETROS GDt:nCOS E i'E!(OT1PICOS DI PROGt:NIES DE MEIOS IR.'!ÃOS DAS

?OPUL~ÇÕES DE ~ILHO PIPOCA C~S-~2 E ~S-43
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~o ano agrícola 1991/92, realizou-se o 29 ciclo de se~eção entre e dentro de prog~
nies de mEios irmãos nas populações de milho pipoca CMS-42 e C~~S-43)quando for~~ av~

liadas 196 progÊnies de cada urna das populações em lãtice simp1es 14 x 14, em Sete La
goas, MG. Foram determinados ?arã~etros genÉticcs e fenotipicos para as seguintes ca
ractE:Tístlcas: acarr.amento, quebramento e peso de espigas (totais/parcela) e floresci
~~nto masculino, altura de planta e espiga e capacidade de expansão (m~dia/parcela).
7odos os efeitos foram consideradcs aleatórios e embora o índice capacidade de expa~
são (I.C.E) tenha sido a característica orientadora, a seleção foi considerada nao
truncada, utilizando-se o diferencial de seleçio nas estimativas dos ganhos esperados.
A populaçao CMS-43, de U~ wa~eira geral, apresentou maior variabilidade genética que
a CMS-42 , refletida numa maior c omporie nt e da var i anc í a genética ad i t iv a , pr inc i p a l

~ente para C.E e peso de espigas, tTadu,i~do-se em maiores ganho esperados com a sele
çao, mesmo tendo também apresentado, maio~es magnitudes para a componente ambiental
da variabilidade. Destaco~-se o coeficiente de herdabilidade para progênies da meios
irmãos (h2 ) para a caracterlstica I.C.E., que foi de ordem de 607.. Assim co~o a mag-

p
~itude do ganho espe~ado percentual (GS4) pa~a acatamento, que para a população CMS-
~3 também foi significativo, atingindo a ordem de -23,267..
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