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No ano agrícola
45 híbridos
linhagens

if ch sne id er,
Re1

1989/90 foram avaliados

simples,

obtidos

de um cruzamento dialélico

Foram estimados

os efeitos

utilizado

cífica

(CEC) de combinação para os caracteres:
com cerca

espigas

de aproveitamento

(IA),

ram encontrados

efeitos

três

estudados.

e L3 (4,0 t/ha).

(14,4 t/ha),

o método 2,

significativos

As linhagens

de CC;Cpara PESP foram: L5 \1,46

e particip:lu

t/ha)

a mais produtiva

em dois dos três

grande p:ltencial

(PESP) foram:

efeitos

As maiores

heterc-

efeito

de

a;c

mais produtivos.

Esta

linhagem

hÍbridos

simples
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L3 x L5

Os maiores

teve o mais alto

o

o

os
(p

can maior PESP foram L5
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A

para

e CEC foram significativos

de milho doce.

A

de
Fo-

LIO x ~15 e L88 x LlO (3,2 t/ha).

per se,

cruzamentos

sem
(NEX::)

de Griffing.

qenót.i.pos

e L3 (0,73 t/ha).

de utilização

verdes

sem palha/peso

e LIO x L5 (13,3 t/ha).

foram L8 x L14 (4,0 t/ha),

A linhagem L5 foi

apresenta

a;c

Os cruzamentos mais produtivos

L14 x L8 (13,4 t/ha)

ses específicas

de

entre

10

e espe-

canerciais

rrodelo 1,

< 0.01)

(p

Os efeitos

0.01) para todos os caracteres.
t/ha)

peso de espigas

que é o peso de espaqas

Foi utilizado

entre

ao acaso can

(osc)

geral

de 70% de umidade (PESP), rúrero de espaças

com palha.

caracteres

carpleto
foi blocos

da capacidade

palha,

e índice

I"' •• ~_":::
4
uu.J.lucu.aes,
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no CNIMS/EMBRAPA
em Sete Lagoas, ~,

S4 de milho doce. O delineamento

3 repetições.
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do CNFMS/EMBRAPA.

