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Estudos recentes têm demonstrado a possibilidade de seleção de linhagens 
com retardo no escurecimento de grãos no período de armazenamento. Já 
estão disponíveis genótipos-elite com grãos do tipo carioca e com retardo no 
escurecimento dos grãos. Entretanto, não existem relatos sobre a combinação 
desses genótipos com outros que apresentam escurecimento normal dos grãos, 
também para produtividade de grãos.
Este trabalho teve por objetivo estimar as capacidades gerais (CGC) e especí-
ficas de combinação (CEC) para a produtividade de grãos entre genótipos de 
feijoeiro-comum que apresentam variabilidade genética para o retardo no escu-
recimento de grãos.
Foram realizados cruzamentos em esquema de dialelo parcial entre três genóti-
pos com retardo no escurecimento dos grãos (Grupo I: BRS Requinte, BRSMG 
Madrepérola e CNFC 10467) e dez genótipos elite de escurecimento normal dos 
grãos (Grupo II: BRS Estilo, Pérola, BRS Cometa, BRS Pontal, BRSMG Majes-
toso, IAC Alvorada, IPR Saracura, IPR Siriri, CNFC 10429 e CNFC 10408). O 
experimento para avaliação da produtividade de grãos foi conduzido na safra 
das águas em 2010, em Ponta Grossa, PR, em blocos casualizados, com três 
repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e análise de diale-
los parciais, pelo modelo de Geraldi e Miranda Filho.
 Os resultados indicam que a CGC explicou a variação de produtividade de 
grãos entre as populações analisadas. Não houve diferenças significativas para 
a CEC. Os genitores BRS Estilo, CNFC 10429 e BRSMG Majestoso, todos do 
grupo II e CNFC 10467, do grupo I apresentaram estimativas de CGC maior 
que zero, evidenciando a escolha desses genitores para o aumento de produtivi-
dade de grãos, sendo confirmado pelas médias obtidas por essas populações.
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