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AVALIAÇÃODACAPACIDADECOMBINATÓRIAENTREVINTE LINHAGENSDE

""'ys L.).

MILHO (Ze",
'.,_\1', ;,,::.,1.-;

FERRÃO,R.G:; AMA,E.E.C:; CARVALHO,H.W.L! &: FERRÃO,H.A.O!

Objetivando a obtenção, de h1.bl'idos de míIhc adapt.ados e com, C/lrl!-ct!lrÍllti, ç~! \,1

cas agronômicas desejadas para o Estado do Esp1.ritO Santo,' principill,lI1el'lt,\h';., 1,

para as areas irrigadas, iniciou-se' em 1986/87 a extração de linhagens nos,' ,)

compostos CHS 05.08 (grupo 1) e CMS 12 x CMS15 (grupo Z), nos resul~ados.J tc r;

das avaliações de híbridos topcrosses foram se Lec í.onadas vinte,. Lí.nhagens 1<'"
S3, sendo dez de cada grupo. Cem hibridos simples foram, ob t í dçs atrayés,'d\1. ~(,"

um dialelo parcial, e, em 1990/91" foram t es tados em Linhares (ES) ", .. Sete"

Lagoas (MG) e Aracaju (SE). Utilizou-se o delineamento experimental ~átti-"

ce simples 10 x 10 com duas repetiçoes por local. Foram f'e í ras ana Lí.ses de .:

variânci.a individual, conjunta,e estimados os efeitos da capac í.dade geral. ti:

de combinação (Gi) e capacidade especifica de ,combinaçãp (Sij), Pilra,Q, \<íI- '"./)~
. ráter produção de espiga. Ocorreram diferenças significativas .I\í\ . anál~~", ;,q

conjunta (P < 0,01) para cruzamento" CGC (grupo 1, 2), CEC11 rodas as , il}t,,- ,> j,,!

rações, exceto para CEC x A (P< 0,05). Na análise individual ,ocorreram.:.

dt.f'er-enças significativas de 1% ou 5% de, pr-obab.í.Lí.dade , Para crL!zi\ll\el'~q, ...i'li,"

CGC (grupo I, 2), par-a todos os locai.s, e CEC, ,;;omcn.te para Se t e' ,. ~a!?9a~.; r: "
A significância para CGCmostra a existência de variabilidade gené~ica. nÇl

material, indicando principalmente importância dos efeitos gênicos aditi-

vos. Os maiores Gi positivos foram: Linhares, grupo 1 - L., L., L., L. ;gr~

po 2 - L" L" L.; Sete Lagoas, grupo 1 - L., L" L.; grupo 2 - L., L., L.,

L.; Aracaju, grupo 1 - L" L" Lo; grupo 2 - L" L., L•• Os maiores Sij f~

ram: Linhares, L, x L, (1683); Sete Lagoas, L, x L, (1479) e Aracaju, L, x

L. (1204) com os rendimentos de espigas (kg/ha) de 8050, 9290 e 7670, res-

pectivamente.
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