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AVALIAÇÃO DE Fl'.J'lILIASDE MEIOS-IRHÃOS NO MILHO DENTADO COMPOSTO» NO NORDES-
TE BRASILEIRO!.!

V. Naspo1ini ~/9 E. paterniani~.!, H. A. de Queiroz~/9 L. H. de O. Lopes11,
51 -61M. X. dos Santos- e V. A. de L. S~

Considerando-se a agricultura de sequeiro, ou seja, o aprovei-
,

tamento das potencialidades edafoc1ioáticas próprias do Nordeste, destacan-
se duas grandes áreas mapeadas, a sa~er: as áridas (402.524 km2) e as semi-
aridas (291.107 kn2). As áridas contêm partes que dispõem de solo e clima
capazes do cultivo de algumas culturas alimentares. Nas areas semi-ar~das,a
chuva ê suficiente para proporcionar pelo menos UDa colheita com culturas,
como milho e feijão. Para tais condições peculiares de distribuição de chu-
vas e em solos, que de uma maneira geral, variam de extremamente rasos a
pouco profundos, torna-se necessário o desenvolvimento de variedades apro-
priadas.

O objetivo deste trabalho ê o de desenvolver uma variedade de
milho de grãos amarelos e dentados, cem adaptação ampla e mostrando estabi-
lidade de produção. em diferentes 10 :'á' s e anos.

O Composto Dentado C-MI, foi sintetizado no Instituto de Gené-
tica da ESALQ, e introduzido no Nordeste em.1972. Após dois ciclos de sele-
ção massal e dois ciclos de seleção entre e dentro de famílias de meios-ir-
mãos» foi obtida a população Dentado Composto NE-MII-HSII, revelando-se bas
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tante promissora.
A partir de 1974, anualmente 500 progênies de meios-ircãos sao

avaliadas em cinco experinentos lâticc símp les duplicado 10 x 10, em quatro
repetições, una por local. De 1974 a 1976, um ou oais ciclos de seleção en-
tre progênies for&J feitos nos ceeuintes locais: Açu (m~)7Jundiaí (RN),São
Gonçalo (PI3)~Igaci (AL), Surubio (PE), Petrolinn (PE) e Correntes (PE).

Normalraent;e o p lant í.o sob cond í çoe s de cativa efetua-se em a-
bril/oaio e a co Lheí.t e era outubro. Com entes dados sc Leci.onem+se as 20% me-
lhores progênies entre as 500. Essas pro~êllies selecionadas são recombina-
das em novembro, eo lote isolado de despendoanento, coo irrigação, onde se
realiz'a a seleção dentro de cada pro8ênie obt endo+s e SOOnovas progênies de
meios irmãos~ correspondente a um ciclo de seleção. Desta forma~ duas gera-
çoes são conduzidas, completando-se um ciclo de seleção em cada ano.

EI!l1976, as 500 progênies do Dentado Cooposto NE-H!I-HSII, a-
presentarao produtividade média de 4.562 kg/ha (espiga despalhada) nos qua-
tro locais dos experimentos (Açé-IDJ, SurubiI!l-PE,são Gonçalo-PB e Petrolina
PE). Apos a analise dos dados experioentais e seleção das 102 melhores pro-
gênies, foi feita recolJbinação usando-se semente3 remanescentes. Desse cam-
po se obtiveram 500 progêni2s designadas Dentado Compos to NE-HII-HSIII. As
102 progênies superiores selecicnadas, tiveram una produção nedia de espiga
despa lhada de 5.253 kg/Iia , O Dentado Composto, se lccionado no Nordeste, ven
apresentando consistentemente uo.n produção superior às tester:J.unhas (Cen-
tralrnex, Ae·-l52~ Az t eca) , Os resultados evidenciem a possibilidade de cada
vez mais aumentéir.e frequência dos genes favoraveís a produtividade nas po-
pulações melhoradas» o que perilliti~ãdentro de 1 a 2 anos a nultiplicação e
posterior distribuição deste material.

Os dados referentes a produtividade media das progênies e da
amostra selecionada9 nos ano3 de 1974, 1975 e 1976 podem ser vistos na Tab~
Ia 1.
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Tabela 1. Produtividade média das 500 progênies dê meios-irmãos do Hi1ho
Dentado Composto NE-MII e de dois ciclos de seleção entre famí-
lias, das testemunhas e das anostras selecionadas correspondentes
nos anos de 1974» 1975 e 1976, e~ diversos 1oceisdo Nordeste.

F.A..l.lILIAS PRODUÇÃO .lu10STRASELECIONL'illA
TESTADAS X ks/ha N X kg/ha

Dentado Conposto NE-
NI! 1974 500 2941 (130) 149 3.360

Testemunhas 1974:
CENTR.\LHEX 2506
AG-152 2198
AZTECl\..- 2081
Xédia - X 2262 (100)

Dentado Composto NE-
HII-HSII975 500 4214 (102) 113 4.789

Testemunhas 1975:
CEN'J:'Rl\.l11EX 4372
AG·-152 ' 1.220

AZTECA 3799
l1êdin - X· 4130 (100)

Dentado Composto HE-
l1E-HSII 1976 500 4562 (105.4) 102 5.253

Testemunhas 1976:
CENTRALMEX 4387
AG-152 4538
AZTECA 4052
Media - X 4325 (100)


