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A população de milho Arnarillo Dentado (CMS04 N) foi introduzida cb CIMMYTtJ3§.

sando por quatro ciclos de seleção até 1983/84. Nos anos agrícolas ôe 1984/85,

85/86 e 88/89 mais três ciclos foram conduzidos, alternando-se a metodologia

de seleção entre e dentro de famílias endogâminas SI com irmãos gerrnanos (IG),

tendo por objetivo elevar a produtividade e verificar sua variabilidade gené-

tica. Em1984/85 e 1988/89, as famílias SI foram avaliadas em Sete Lagoas-

MGe Goiânia-GO, sendo que em 1985/86 mais um local (Londrina-PR) foi acres-

cido para avaliação dos IG. O delineamento utilizado foi o de Lát.âce simples

10 x 10, praticando-se uma intensidade de seleção de 10%entre famílias, com

base nà média dos locais. Levando-se em conta que a depressão por endogarnia

reduziu, emmédia, 40%da produtividade das plantas SI' pode-se observar atr~

vés das médias gerais obtidas que ocorreram aumentos de genes favoráveis pa-

ra a produção, refletindo-se em acréscimos na produtividade. Comrelação as

estimativas dos parâmetros genéticos, considerando os limites superiores e

inferiores para SI e IG constatou-se que tanto as vari~cias genetlcas adi-

tivas quanto aos coeficientes de herdabilidades mostraram-se promissores para

proporcionarem progressos genéticos com a continuidade do programa de melho-

ramento. Aliado a estes fatores, a alternância tambémpermite a execução de

umciclo de se.ieçâo por ano, selecionando-se nas SI para famílias mais vigo-

rosas e prosseguimento do programa de linhagens, enquanto que nos irmãos ger-

manos a seleção é mais dirigida para caracteres como altura de planta e de

espiga.
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