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Em 1981, de um lote isolado {e despendoaJTÍ.ento, formado
com 100 progênies superiores er. testes de progênies desenvolvidos
em 1980, foram selecionadas 500 espigas superiores.

Consideraram-se basicamente os caracteres vigor, prodtiti
vidade, pro1ificidade, resistência a doenças e prafYas, empalharnen
to, decu~bênciaf inserção, uniformidade, tamanho e coloração da

espiga e tipo de grao.

I'as SOO espiras selecionaram-se 300 em laboratório, cons:t
deradas padrão nar a a cultivar, comp let amen t e livres do ataque de
pragas.

As 200 restantes foram debulhadas e as sementes mistura
das e entregues ao Serviço de Produção de Sementes Bisicas, corro
semente gep~tica de BR-S102, ciclo I, na quantidade de 2S kg. Esse
material foi rnultiulicado no segundo semestre, na Pegião Nordeste
do País.

Semearam-se as 300 espigas, considerando-se cada espira
uma progênie, com quatro repetições, sendo duas em Tracuateua (Br~
gança-Pa) e duas em Altamira ePA). O delineamento experimental ~ o
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de litice simples duplicado 10 x 10, com tr~s litices.

Cada Drop~nie (fileira) foi semeada em 20 covast com tr~s
sementes por cova? sendo efetuado o desbaste para uma T'lanta por
cova.

E~ cacla reuetição, e~ intervalos de ~ez prcg~nies, sernea
raTI'-sefileiras da ponulaçio oriRinal de BR-SI02.

f.s progênies serão avaliadas, eo~ base nos earacteres:fi
t .dad , d . , "..l " f· 1 de b'"ossan i i ace , a i tura a esn i pa , acarnamento , st anc _tna i , ecum. en- \-' -
eia, emralharnento, peso ~e eSfiças despalhadas, uniformidade, con
siderando-se o prau de estabilidade atrav~s dos dois locais.

r ganho ven~tieo seri obtido atrav~s da diferença entre a
r~dia das pro~~nies e a m~clia da população original.

Em 1982/837 as nrog~nies sureriores serio recorbinadas a
trav~s de sementes rerranescentes.
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