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o processo de hibrida~oes controladas e uma das alternati 
vas dadas ao melhorista para que a variabilidade genetica possa 
ser ampliada. Assim sendo, a maioria dos programas de melhorame~ 
to 0 utiliza como urn dos passos iniciais para a gera~ao de mate 
rial basico para a sele~ao. 

o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao (CNPAF), em 
seu programa de melhoramento, realiza hibrida~oes controladas 
duas vezes por ana (plantios de janeiro e julho). 0 metodo"empr~ 
gado e 0 da emascula~io a vaculo, com poliniza~ao feita atraves 
de chuva de polen, em condi~oes de casa de vegeta~ao. 

No presente estudo, relataremos os resultados obtidos no 
plantio de janeiro de 1986. Foram realizadas 189 combina~oes com 
29305 espiguetas emasculadas, das quais i 13106 formaram graos, 0 

que corresponde a uma taxa de pegamento igual a 44,7%. No total 
de sementes Fl formadas. esta incluTdo possTveis autofecunda~oes, 
as quais so poderao ser detectadas quando do plantio das seme~ 

tes hTbridas. Em plantios anteriores, a percentagem de autofecu~ 

da~ao observada manteve-se ao redor dos 5%. 
Foram trabalhadas 604 panTculas que implicaram em uma media 

de 48,5 espiguetas emasculadas. por panTcula. Agrupando-se 0 nu 
mero de espiguetas em classes de 10, a partir de 20 espiguetas, 
a maior taxa de pegamento (50,4%) foi obtida quando 0 numero de 
espiguetas emasculadas foi maior que 20 e menor ou igual a. 30, 
entretanto, nao houve grande discrepancia dos val ores obtidos 
nas demais classes. 

As 189 combina~oes foram executadas em 57 dias de trabalho 
e nao houve marcante diferen~a entre as percentagens de pegame~ 

to do~ diferentes dias, exceto quando apenas uma ou duas panTcy 
las foram trabalhadas naquele dia, reduzindo, com isso, 0 tama 

nho da amostra~em. 
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