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Com0 objetivo de identificar parentais supe
riores e os cruzamentos mais promissores, foi es
tudada a variabilidade genetica e a capacidade de
combinacao, geral (CGC) e especifica (CEC), emurn
cruzamento dialelico 8 x 8 que reuniu as seguintes
cultivares: TE-562, Vita-3, TVu410, TVu612, IPA
2021, CNC0434, Vita-7eCostaRicaV.10. Nesse es
tudo foram utilizados os parentais progenies F2 e
as testemunhas BR 1 - Poty, BR 7 - Parnaiba, BR 10
- Piaui e CE- 315. 0 ensaio foi conduzido em Tere
sina, Piaui, emcondicoes de sequeiro. A analise
foi fei ta emblocos casualizados, e no estudo da
capacidade de combinacao foi usado 0 metodo 2 e 0

modelo misto B de Griffing. Foram estudados os c~
racteres producao de graos, comprimento de vagem,
niimero de graos por vagem, peso de 100 graos e valor
agronomico. Para todos os caracteres foi consta ta
da uma ampla variabilidade, em todos eles a varI
ancia genetica foi superior a ambiental. Para pro
ducao de graos 0 coeficiente de variacao genetico
(CVG), herdabilidade no sentido amplo (h2a) e ga
nho genetico esperado (Gs), em porcentagem da me
dia, foram respectivamente 26,16; 65,39 e 31,68-=-
A CGC foi bastante superior a CEC. Os parentais
mostraram-se complementares quanta aos efei tos da
CGC. Os parentais CNC0434, TE-562 e TVu 612 apre
sentaram os maiores efeitos de CGCpara producao
de graos. Os cruzamentos mais promissores foram:
CNC0434 x TVu612; Vita-7 x TE-562; TE-562 x TVu
612; TE-562 x IPA 2021 e Vita-3 x TE-562.

* Eng. -Agr. , Dr. EMBRAPA-Unidadede Execucao de Pes
quisa de .funbito Estadual de Teresina (UEPAEde Te
resina), ex.postal 01, CEP64.035. Teresina,PI-=-

**Eng.-Agr.,M.Sc. EMBRAPA/UEPAEde Teresina.


