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PROGRAMA DE HíBRIDOS DE ALTA QUALIDADE PROTÉICA (QPH) ASPECTOS METODOLóGICOS
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O CIMMYT, atraves de um programa de melhoramento utilizando genes modificadores para
as características indesejáveis do opaco-2, desenvolveu populações com endospermas
mais vítreos e de alta qualidade protêica, denominadas "quality protein ma;ze"(QPH).
Um programa de híbridos QPH precisa considerar alguns detalhes se almeja a obtençáo
de cultivares competitivas em produtividade, com grãos semelhantes ao de milho comum
e apresentando como um bônus a melhor qualidade protéica. Como as populações QPH tr~
picais e subtropicais ainda apresentam, respectivamente; cerca de 50% e 26% de graos
com metade ou mais de manchas opacas (Cantrell, 1990), é necessário que seja feita
uma seleção entre e dentro, durante o processo de obtenção de linhagens, seleção es
ta que gasta em média 3 m1nutos de avaliação visual por amostra. Nas populações CHS
453 e CMS 455 foram descartadas 17% e 11% das linhagens 51, respectivamente, devido
ao problema de opacidade. Em um grupo de 33 linhagens segregantes, pequenas diferen>
ças significativas foram encontradas entre as médias das versoes mais vítreas e das
versões mais opacas, sendo as mais vítreas 57, superiores em teor de proteína e 3% in
feriores em teor de lis1na. Numa fase posterior, a estabilidade para endosperma ví
treo das linhagens selecionadas pode ser monitorada através de análise visual de
amostras coletadas em ensaios de campo. É prudente ficar atento a todos os antigos
problemas dos materiais opacos que eventualmen~e possam surgir, tais como: menor den
sidade dos grãos, menor velocidade de secagem e susceptibilidade a pragas (principa!
mente carunchos) e doenças. Superan~o estes obstáculos iniciais, com a formaçao de
sintéticos com linhagens vítreas estáveis, de alta qualidade protéica e produtivas em
combinações híbridas, um programa ~e híbridos QPM pratica~ente será igual aos progr~
mas normais. Por último, avaliações biológicas em rações com diferentes níveis de
substituição de grãos de milho comum por graos QPM, poderão simular, quant i f í.e ar e
estabelecer uma margem de segurança para as eventuaiS per:d~s de qualidade que pod.!:.
r~o ocorrer, causadas por diferentes níveis de contaminaçio' em lavouras.
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