
ESTlMATIVAS DE VARIANCIAS AMBIENTAIS E GENETICAS PARA CARACTERES DE PRODUCAO NA POPU
LACAO DE MILHO CMS-39.

menta dos melhores genotipos, entretanto, na etapa de recombinacao este fenomeno tor
na-se mais acentuado, uma vez que esta e realizada em urn local e a identifica~ao dos
genotipos e baseada nos fenotipos de plantas individuais. Objetivando quantificar a
influencia da variacao ambiental na etapa de recombina~ao e preyer as possibilidades
de exito com a sele~ao para caracteres de produ~ao, no ano agricola 1990/91,no CNPMS/
EMBRAPA, Sete Lagoas,MG, efetuou-se 0 plantio da popula~ao CMS-39 em tres lotes de
plantas, correspondentes as densidades de plantio de 25, 37,5 e 50 mil plantas/ha.Nos
respectivos lotes, a cad a tres linhas de plantio intercalou-se uma linha com 0 hibri
do simples femea do BR 201 ~S). Na colheita, em cada densidade de plantio, foram to
mados dados de peso de espigas e peso de graos (gramas/planta) em 70 e 100 plantas
do HS, estimaram-se variancias ambientais (02E) e com os dados referentes as plantas
da popula~ao, estimaram-se variancias fenotipicas co2F)' para ambos as caracteres. A
traves da diferenca entre estimativas de variancias fenotipicas e variancias ambien
tais, foram obtidas estimativas de variancias geneticas (02G) entre plantas da popul~
CaD, para as respectivas densidades de plantio. As estimativas de variancias genetl
cas, para os dois caracteres, constituiram-se, aproximadamente, a metade das estimati
vas de variancias genotipicas, proporcionando evidencias satisfatorias quanto as po~

sibilidades de selecionar genotipos superiores a partir dos fenotipos expressados. 0
lote de plantas correspondente a densidade de plantio de 37,5 mil plantas/ha, aprese~
tOll as menores estimativas de variancia ambiental, indicando maior uniformidade do
ambiente.
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