
2 modificado, precoce, que apresenta boas caracteristicas
agronomicas, alta qualidade proteica (0,8% de triptofano e
3,62% de lisina na proteina do endosperma), alto
rendimento de fuM e, por ter graos de cor branca,
facilidade de manutenl;ao de sua identidade genetica.

Denominada comercialmente de BR 451, foi lanl;ada
no mercado em 1988. Ap6s sua introdul;ao, foram
realizados tres ciclos entre e dentro de progenies de meios-
irmaos. No ana agricola de 1992/93, em Sete Lagoas, MG,
e Goiania, GO, foram testadas 144 novas progenies de
meios-irmaos em ensaio latice simples 12 x 12 e parcela
experimental de uma fileira de 5 m, tendo como testemunha
intercalar urni' mistura de sementes das progenies do
segundo ciclo de selel;ao.

Observa-se (Tabela 299) que as progenies selecionadas
apresentaram, com relal;ao a peso de espigas, urn
diferencial de selel;ao de 1,lt (16%). Entretanto, nao foram
detectados ganhos geneticos entre 0 segundo e 0 terceiro
ciclos de selel;ao nas condil;oes deste teste, devido as
progenies do terceiro ciclo terem apresentado desempenho
equivalente as do segundo, para as caracteristicas avaliadas
(exceto teor de lisina no grao).

No inverno de 1994, as sementes remanescentes das
progenies selecionadas serao recombinadas, para a obtenl;ao
de 200 progenies de meios-irmaos e, tambem, de nova
semente genetica, que sera entregue ao Servil;ode Produl;ao
de Sementes Basicas da EMBRAPA. - Paulo Evaristo de
Oliveira Guimaraes, Sidney Netto Parentoni, Cleso
Antonio Patto Pacheco, Ricardo Magnavaca, Manoel
Xavier dos Santos, Elto Eugenio Gomes e Gama, Edilson
Paiva, Mauricio Antonio Lopes e Alvaro Eleuterio da
Silva.

TABELA 299. Peso de espigas (PESP), em tlha, porcentagem de
acamamento e quebramento (AQ), de espigas doentes
(ED), de proteina no grao (Prograo) e de lisina na
Prograo (Ligrao), obtidos no ensaio de avaliayao do
terceiro cicio de progenies da populayao BR 451, em
Sete Lagoas, MG, e Goiiinia, GO, no ano agricola de
1992/93. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1994.

Material PESP AQ ED Prograo Ligrao

Progenies 7,9 27 7,0 10,44 3,30
selecionadas (24)
Progenies gerais 6,8 24 8,3 10,41 3,28
(144)
Ultimo Cicio 6,8 23 8,3 10,42 3,13

SELEc;Ao CONTRA DEPRESsAo POR
ENDOGAMIA EM PROGENIES S2 DA POPuI;Ac;Ao
DE MILHO DE ALTA QUALIDADE PROTEICA

CMS 453

Em urn programa de hibridos, san selecionadas as
linhagens que apresentam a melhor capacidade
combinat6ria para as caracteristicas de interesse

agronomico e, tambem, 0 maior vigor reprodutivo per se,
para que se viabilize a produl;ao comercial de sementes,
principalmente no caso de hibridos simples e triplos.

Visando selecionar linhagens mais produtivas, com
menor depressao por endogarnia, foram avaliadas, no ana
agricola de 1992/93, em Sete Lagoas, MG, 200 progenies
S2 da populal;ao CMS 453. Os tratamentos foram avaliados
em ensaio com delineamento latice simples 14 x 14 e
parcela de uma fileira de 5m.

Observando-se a Tabela 300, pode-se constatar que as
24 progenies mais produtivas foram mais altas que a media
geral e a testemunha intercalar p-30n e tambem
apresentaram menor frequencia de espigas doentes que a
media de todas as progenies. Em geral, as progenies S2
apresentaram maior percentagem de acamamento que 0
hibrido p-30n, 0 tratamento mais produtivo de todo 0
ensaio.

Cerca de 50 progenies serao autofecundadas e
posteriormente testadas na geral;ao S3' junti'mente com
suas irmas, em cruzamentos topcrosses, para avalial;ao da
capacidade de combinal;ao. - Paulo Evaristo de Oliveira
Guimaraes, Manoel Xavier dos Santos, Sidney Netto
Parentoni, Elto Eugenio Gomes e Gama.

TABELA 300. Altura de planta (AP), em em, porcentagem de plantas
acamadas (A), de plantas quebradas (Q), de espigas
doentes (ED) e peso de espigas (PESP), em tlha,
obtidos no ensaio de avaliayao de progenies S2 da
populayao CMS 453. Ano agricola de 1992/93.
CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1994.

Material AP A Q ED PESP

Progenies 200 5,2 6,6 15,2 5,9
selecionadas (24)
Progenies gerais 184 6,8 7,9 20,6 4,0
(196)
P - 3072 188 1,9 5,5 14,5 10,2

CV(%) 10 175,4 113,5 58,7 19,7

PROGRAMA DE HIBRIDOS AMARELOS QPM :
RESULTADOS DO ANO AGRICOLA DE 1992/93

Desde 1984, 0 CNPMS vem executando urn programa
de hibridos QPM, com 0 intuito de desenvolver cultivares
comercialmente aceitaveis, ou seja, competitivas em
produl;ao e com graos vitreos estaveis e de valor nutricional
superior aos hibridos comuns. Nesse periodo, obtiveram-se
linhagens amarelas, das populal;oes CMS 453, CMS 454,
CMS 455 e CMS 456, que foram testadas per se e em
combinal;oes hibridas, tanto para as caracteristicas
agron6micas usuais quanta para aspectos qualitativos dos
graos.

Dessa forma, linhagens foram selecionadas e
participaram na formal;ao de novos hibridos experimentais.
No inverno de 1992, foi obtido 0 quarto grupo de hibridos
QPM, composto por seis triplos e quatro duplos. Esses
materiais, juntamente com qualro testemunhas comerciais,


