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A população Flint Composto, foi sintetizada
no Departamento de Genética da ESALQ a par-
tir de germoplasmas de milho duro da Colômbia,
Cuba, América Central e Brasil. Em 1972 o
Flint Composto C-Ml foi introduzido no Nor-
deste com vistas à sua adaptação e seleção. Após
três ciclos de seleção massal e um cicIo de sele-
ção entre e dentro de famílias de meios-irmãos,
foi obtida a população Flint Composto/NE
MllI-HS L Avaliaram-se quinhentas progênies
de meios-irmãos da população Flint Composto,'
NE MUI-HS 1 em cinco experimentos látice sim-
ples duplicado 1° x 10, em quatro repetições,
uma por local, em 1975. Os experimentos foram
instalados em abril/maio, sendo colhidos em ou-
tubro. As 500 progênies tiveram uma produ-
tividade média de t .003 kg/ha. Essa produtivi-
dade representa 93,7% em relação a do AG 152,
102,6% em relação a do Asteca, e 84,3% em
relação a do Centrrlmex. Com. base nos resul-
tados experimentais selecionaram-se as 123
(24,6%) melhores progênies, as quais foram re-
combinadas em novembro de 1975, utilizando-se
sementes remanescentes. Os caracteres conside-
rados para a seleção entre as progênies foram
produtividade, altura de espiga e resistência ao
acamamento. No campo de recombinação será
efetuada a seleção dentro das progênies, eas
sementes obtidas representarão a população
Flint Composto/NE MII-HS lI. Os progressos
genéticos obtidos através das seleções, entre e
dentro de progênies estão sendo calculados. O
coeficiente de variação genético da população
Flint Composto/NE MIl-HS 1 foi 5,4%. CicIos
adicionais de seleção permitirão a obtenção de
uma variedade de milho de grãos duros alaran-
jados, de alta produtividade, boas caraoterísticas
agronômicas e ampla adaptação às regiões eco-
lógicas do Nordeste. As condições climáticas do
Nordeste permitem a realização de duas gerações
P9r ano, completando-se um ciclo de seleção
anualmente. Desta fonna os ensaios em látice (se-
leção entre) são insulados no período chuvoso
(março/abril) e o campo de recombinação (se-
leção dentro) em novembro, com irrigação.
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hilarii tem cromossomos muito menores e mais
. homogêneos em tamanho que as outras espécies,
enquanto Pirnelodella sp os tem intermediários
em tamanho entre R, hilarii e as espécies de Pi-
melodus. Quanto ao tamanho dos cromossomos
Pimelodella sp parece ser mais relacionada a R.
hilarii do que às espécies de Pimelodus. Este re-
lacionamento é testemunhado por um cromosso-
mo marcador (satelitadc) existente nas duas
espécies e de, praticamente, mesmo tamanho.
Não foi encontrado sinal de existência de meca-
nismo de determinação do sexo com expressão ao
nível crornossômico, nas espécies de Plmelodus
e em Pimelodella sp.
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Obtiveram-se sementes do Cem posto Dentado
C-Ml no Departamento de Genética da ESALQ,
que foram introduzidas no Nordeste em 1972.
Após do-:: ciclos de seleção massal e um ciclo de

'--seleção entre e dentro de famílias de meios-
irmãos, foi obtida a população Dentado Com-
posto/NE MIl-HS I, revelando-se bastante pro-
missora. :·orarn avaliadas quinhentas progênies
de meios-irmãos da população Dentado Compos-
to/NE\1lI-HS I em cinco experimentos látice
simples duplicado 1° x 10, em c uatro repetições,
uma por local, em 1975. O plantio sob condi-
ções de chuva foi efetuado em abril/maio, co-
lhendo-se em outubro. A prod atividade média
dessas pi ogênies foi 4,214 kg/h 3.. Isto represen-
ta, l! ::1,9% em relação a variedade Asteca,
96,3% ern relação a variedade Centralmex e
99,R% em relação ao Híbrido Duplo AG 152.
Com base nos resultados experimentais, selecio-
naram-se as 113 (22,6%) melhores famílias.
Essas famílias superiores apresentaram uma pro-
dutividade média de 4.789 kg/ha e foram recom-
binadas em 1975/76, utilizando-se sementes re-
manescentes. As 1 13 progênies foram seleciona-

=das, considerando-se a produtividade, altura de
'-./ planta e resistência ao acamarnento nos quatro

locais. Do campo de recombinação serão obtidas
sementes que representarão a população Dentado
Compos'o/NE MIl-HS 11. As progênies apre-
sentaram um coeficiente de variação genética de
7,08 %. Os progressos obtidos entre famílias e
dentro de cada família estão sendo calculados.
Espera-se obter uma variedade de grãos amarelos
dentados, alta produtividade, boas características
agronômicas e adaptadas às regiões ecológicas
do Nordeste.
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Este trabalho visa a detecção de termo-resis-
tência em linhagens de D. nebulosa rádio-resisten-


