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Objetiv;.mdo-··3e aperfeiçoar os critério:s de se Ieção de
progênü35 do milho Dentado Composto para o programa de
melhoramento destinado ao aumento de produção de grãol'
(PG) e reststência às pragas Spodoptera frugiperda (SF)
e lfel.iothis zea (fiZ), ora em andamento no Estado de
Pernambuco, foi realizado o presente trabalho. Com doIe
exper ímerrtos , em delineamento de látice simples 10x10
com duas repetições, conduzidos nas E:stações
J!~xperimentais do IPA de Arcoverde e caruarü (PE), derrt ro
do ano aqr LcoLa 1992/1993, foram levantados os dados de
produti ví.dade de grãos e danos cauaadoa pelas duas
pcaqaa , l?E31aaná Lí.ae de agrupamento de genótipos, com o
método dE~otimização de Tocher e a partir da Distância
generalizada de Mahalanobüs, foram coapoet.os treze
difE~rentes qrupos dE3 progênies geneticamente mais
aproximadas dentre as 200 trabalhadas no quarto ciclo de
ae Leção , A distribuição da contribuição relativa dos
três caract.eres considerados, obedeceu a seguinte ordem
dl~cn3scentE3 de importâD(~ia: HZ, PG e SF. A:J maiore3
méd i.aa de l?G E3menor ee not.as méd í.aa de dano de BZ e SF
conat.at.adaa ent re progênies geneticament:e mais
apcoxímadaa poaa íve l, revelaram--5e aer uma referência
confí.áveI para a continuidade da sele<;ão em novos ciclos
de recorrênc:i.a da população de milho Dentado Compoatio de
Pernambuco.
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