
Na segunda recombínação obtiveram-se simultaneamente
progeniesde Irmãcs-germanos, que foram avaliadas no ano
agrk:olade 1986/87 (Quadro 45). Ao todo foram testadas
mprogêniesem solo de cerrado, das quas serão seleciona-
das10%.Essa seleção será feita baseada em fndices que le-
\'ememconsideração outras caracterfsticas agronômicas além
daproduçãodas progênies, sendo o material selecionado re-
combinadono inverno de 1988, com obtenção simultânea
de 200 progênies S1 para avaliação no ano agrfcola 1988/89.
. Maurfcio A Lopes, E1to E.G. Gama, ManoeI X Santos,
Rkardo Magnavaca, Sidney N. Parentoni

QUADRO 45. ProduçAo m6dla de CIpipa e altura de Clpipa daa
progenieI de inDAoB-germanOlda popuJaçAo CMS 04
C, teataclal em doia tipoI de 101o em Sete Lqou.
CNPMS, 1986I87.

1° 16tk:e 'J:> l6tk:e

PelO de AlL de Acuna- PelO de AlL de ÂaIIDa-
capipl capipI mcnto capipI capipI mento
(trIba) (em) (%) (trIba) (em) (">

Solo de Cerrado
ProgenjcI 4.587,3 90,1 65,2 3331,6 TI,6 90,8
'iltcmu-
Dhaa
CMS30 6.732,7 107,5 70,5 5481,8 100,0 84,5
CUlS 6.158,2 102,5 81,0 S404,8 ~ ~1
01(%) 23,4 9,9 ~,6 30,4 14.1 ~4

Solo ~rtil
~ 8.144.4 120,9 74,3 6378,3 112,0 70,6
'iatemu-
Dhaa
CMS30 7.987,0 11fJ,7 76,0 SS86,6 118,3 TI,1
CUlS 8.751,7 m,o 46,3 7414,7 128,0 51,3
01(%) 17,3 11,2 26,9 26,4 14,1 34,S

POPULAçÃO CMS 13

A CMS 13 é um composto formado a partir de 18 po-
pulações selecionadas no cerrado, sob condições de acentua-
do veranico. Após 3 recombínações, foram retiradas progê-
nies SI no ano agrícola 1983/84 e levadas ao campo em
1984/85.O ensaio, no entanto, foi perdido por problemas
de veranico. Das sementes remanescentes de 64 destas pro-
gêníes foi montado novo ensaio no ano agrícola 1985/86.
Osresultados desse ensaio permitiram quantificar o bom p0-
tencial dessa população para o cerrado, poís, além da boa
variabilidade, expressa por uma varíãncía genética aditiva
da ordem de 234,96 (g/pl)2,a média das progênies seleciona-
das foi de 4.194 kg espigas/ha, relativamente alta, principal-
aente pelas condições em que o ensaio foi conduzkío e pe-
lo tipo das progênies avaliadas. - Mauricio A Lopes, EIto
E.G.Gama, ManoeI X Santos, Ricarclo Magnavaca, Sidney
N. Parentoni
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POPULAÇÃO CMS 30

Essa população foi obtida no Departamento de Gené-
tica da ESALQ/USP, a partir da recombínação de popula-
çõesoriundas do CIMMYr, América Central e América do Sul

Desde sua introdução no CNPMS, no ano agrfcola de
1975n6 até 1983/84,essa população foi submetida a seís ci-
clos de seleção utilizando o método de espiga por fileira.

No ano agrfcola 1984/85, 196 progênies foram avalia-
das no cerrado, das quas foram selecionadas as 30 mas pro-
dutivas e recombinadas no inverno de 1985, com a obtenção
de novas 196 progênies, completando o primeiro ciclo de se-
leção entre e dentro de progênies de meíos-írmãos (Quadro 46).

Paralelamente à avaliação de campo, foi feita uma ava-
liação das mesmas progênies em solução nutritiva, podendo-
se constatar que, das 30 progênies selecionadas em condi-
ções de campo, 50% se destacaram pela tolerância ao alumí-
nio em solução nutritiva.

Em 1986/87, foram recombinadas as melhores 40 pro-
gênies de meios-irmãos selecionadas com base no ensaio de
1985/86,com a obtenção simultânea de progênies de irmãos-
germanos para avaliação no ano agrfcola 1987/88. -Mauricio
A Lopes, EIto E.G. Gama, Manoel X Santos, Ricarclo Mag-
navaca, Sidney N. Pstemoni:

QUADRO 46. ProduçAo m6dia de capipI, alura de plantal e ahma
de Clpipl de progeniCI de meiOl-irmIOI da popuIaçIo
CMS 30, avaJiadu em lOlo lOb \'qCtaçAo de cerndo.
CNPMS, Sete Lagou, MO, 1984/8S.

Peeo de AJtum de AJtumde
Clpipl plantal ClpJpa
(trIba) (em) (em)

Progeniea 2801 173 as
'ICltemunha (C 111-8) 3.286 170 87
CV(%) 23,9 6,3 2,7

VARIEDADE BR 136

Nos anos agrícolas de 1975n6 e 1976n7 foram realí-
zados alguns ensaios para avaliar um grupo de linhagens ex-
traídas de material tropical de porte alto, visando a tolerân-
cia a toxidez de alumfnio e a eficiência na utilização de f6sfo-
ro, em solos sob vegetação de cerrado.

As melhores 18 linhagens foram identificadas e selecío-
nadas para serem recombinadas. Seguiram-se três ciclos de
recombinação, pelo método Irlandez modificado, até que,
em abril de 1980, procedeu-se ao quarto ciclo de recombína-
ção em bte isolado,com a obtenção de 400 progênies de meios-
irmãos.


