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PROGRESSOS GEN~TICOS DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVENDO A SELEÇ~O DE GENÓTIPOS DE
"ILHO (Ze~ .~y5L.) E" SOLOS SOB CERRADO E ftRTIL

Este trabalho relata resultados da avaliaçJo de progenies d2 ~eios irmJOS da
variedade de milho BR 108 em solos sob cerrado e fértil com referência
especial .aos progressos genéticos diretos e indiretos' com seleçJo nos
caracteres peso de espigas. aitura da planta. altura da espiga, dias para
florescimento e indice de espigas~ No estudo. e~pregou-se a metodologia
proposta por Souza J6nior & Vencovsky (1989a e b) para ambientes
contrastantes. As magnitudes das estimativas das variancias genéticas aditivas
~ostraram que a variabilidade genética no cerrado, para'o caráter peso de
espigas apresentou-se baixa em relaç~o à verificada no fértil, enquanto que
para indice de espiga mostrou-se praticamente nula. As magnitudes das
estimativas da variancia da interaç~o progênies x ambientes apresentaram-se
despreziveis para altura da planta e da espiga, dias para florescimento e
indice de espigas. Porém mostrou-se elevada para peso de espigas, revelando
uma baixa correlaçJo entre médias de progênies ~os dois ambientes. Os
progressos genéticos esperados com seleçJo revelaram Que para peso de espigas
a seleçJo indireta (seleç~o em um ambiente e resposta e~ outro) apresenta
baixa eficiencia. Para o cerrado\ a seleç:to na média dos ambientes ou no
próprio. conduz a melhores resultados, enquanto para produtividade média em
ambos ambientesl a melhor situaçJo é a seleçJo baseada na média, ou no fértil
Quando da impossibilidade de utilizaçJo dos dois ambientes. Para altura da
planta e da espiga e dias para f Lo resc í men to , a se le çzo pode ser realizada e"
Qualquer dos ambientes conduzindo a bons resultados, enquanto para iodice de
espigas a seleçJo torna-se possiv?l apenas no solo fértil.
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