
Avaliac;aodo Potencial Produtivo de Hibridos Interpopulacionais de
Milho em Solo de Cerrado de Roraima

o governo do Estado de Roraima tem dirigido polfticas agrfcolas buscando

incentivar 0 atlmento da produc;ao de graos no cerrado de Roraima, pois e meta

dogoverno local alcanc;ar nos pr6ximos 5 anos, cerca de 200 mil hectare com

o cultivo de graos. Dentre as culturas com maior perspectiva de crescimento

destacam-se a soja e 0 milho. As cultivares atualmente utilizadas pelos agricul-

tores de Roraima, principal mente no caso do milho, sao via de regra aquelas

recomendadas para as regi6es grandes produtoras de graos. U ma das alterna-

tivaspara obtenc;ao de cultivares em menor espac;o de tempo, e a utilizac;ao de

hfbridosobtidos a partir de populac;6es de polinizac;ao livre. Sendo assim este

trabalhovisa avaliar 0 desempenho produtivo de hfbridos interpopulacionais de

milhoem solo de cerrado de Roraima. 0 trabalho constou da avaliac;ao de um

dialelop(p+ 1)/2 com p=4 populac;6es (UFLA-01, UFLA-02, UFLA-03 e UFLA-

04) em tres condic;6es de ambientes no cerrado de Roraima. Os resultados das

amllisesde variancia mostram que as estimativas do coeficiente de variac;ao
obtidoscom os caracteres avaliados, indicam boa precisao experimental. Veri-

ficou-seque, via de regra, houve efeito significativo para os caracteres estuda-

dos para a maioria das Fontes de variac;ao considerada. No caso de peso de

graosverificou-se que apenas para os parentais nao observou-se efeito signifi-

cativo.Mesmo considerando que a interac;ao foi significativa para cultivares,

CEC e CGC x ambientes, nota-se que os cruzamentos UFLA-O I x UFLA-04

e UFLA-02 x UFLA-04 foram superiores em produc;ao de graos, em todos os

ambientescom rendimentos respectivamente de 9,02 e 8,70 t/ha.
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