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AVALIAÇAO DA CAPACIDADE DE COMBINA�ÃO DE PROGÊt�IES s 2 OBTIDAS
DE COMPOSTOS DE MILHO (Zea mays L,) 

ALFREDO MODESTO PENA NETO 

'orientador: JOÃO RUBENS ZINSLY 

RESUMO 

Os objetivos do presente trabalho foram: (a) ava 

liar a viabilidade do uso de "top crosses 11 obtidos de proge-

nies s 2 de duas populações bem adaptadas ãs nossas condições e;

(b) verificar o comportamento dos compostos ESALQ VF-1 e ESALQ

VD-2 como fonte de linhagens endogimicas. 

A avaliação dos 1.900 "top crosses" s
2 

X testa -

dor e dos compostos paternais foi feita através de ensaios de 

produção. Utilizou-se, para todos os ensaios, o delineamento 

experimental de lãtice simples 10 X 10, com duas repetições e 

parcelas de 10 metros de comprimento, espaçadas dé 1 metro, 
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correspondendo a uma densidade populacional de 50.000 plantas 

por hectare. 

A pesquisa foi realizada no ano agrícola de 197W 

77, na Estação experimental de Anhembi, Estado de são Paulo 

Foram coletados dados referentes a : altura das plantas,plantas 

acamadas e/ou quebradas, "stand" final e produção de grãos. 

Dos resultados obtidos por este trabalho, pode 

-se tirar as seguintes conclusões:

1- A baixa heterose media obtida nos "top cro 

sses" poe em evidência a ineficiência da seleção visual duran

te as pr1.me1.ras geraçoes de auto-fecundação para aumento de 

produção, 

2- A heterose obtida nos "top crosses" seleciona

dos sugere que o método em questão deve ser eficiente na obten 

çao de duas populações mais heterôticas e com melhores caracte 

rÍsticas de plantas "per se", 

3- A obtenção de "top crosses" mais produtivos 

que os compostos paternais comprovam a eficiência do me todo 

para identificar cruzamentos superiores. 

4- Os resultados obtidos com a avaliação par a 

plantas acamadas e/ou quebradas indicam que a seleção visual 

foi eficiente em reduzir a porcentagem de acamamento. 
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ALFREDO MODESTO PENA NETO 

Adviser: JOÃO·RUBENS ZINSLY 

SUMMARY 

The objetive of thís work were: (al evaluate the 

viabílity of using the top crosses obtaínned from progenies s2 

of two populations well adapted to our condítions and: G) ve

rify the performance of composites ESALQ VF-1 and ESALQ VD-2 

as source of endogamic lines. 

The evaluation of 1.900 top crosses s
2 

X te�ta -

dor and of parent composites was made though yield trial exp� 

rimental deliniation of simple lattíce 10 X 10, was used for 

all trials, with two repetitíon and plots 10 m, in lenght, 1.0 

m. wide, giving a supposed population density of 50.000 plants

per ha. 
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The work was conducted during the agricultural 

year of 1.976/77 in the Experimental Station of "Anhembi" 1.n 

The data observed were: plant height, lodg-são Paulo State, 

1.ng and/or broken plants, final stand and grain yield. 

The results obtainned 1.n this work, allow us to 

take the following conclusions: 

crosses of ow 

1- The low average heterosis obtainned on the top

sam� composite, show us the inefficie�cy of vi� 

sual selection during the first generations of self 

tion for higher production. 

fecunda -

2- The heterosis on the selected top crosses su

ggest that, this method should be efficient on the obtainned of 

two populations more heterotica ·and with better caracterist of 

plants "per se", 

3- The obtainnent of top crosses yielding more 

than the parent composites confirm the efficiency of the me-

thod to identify superiores crosses. 

4- The results obtainned with the evaluation for

lodging and/or broken plants indicate that the visual selec -

tion was efficient in reduce the lodging percentage. 
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1, INTRODUÇAO 

Apesar de sua larga difusão, o metodo do milho

híbrido tem encontrado em sua utilização vãrios problemas, en

tre os quais destaca-se a obtenção de linhagens superiores. 

O desenvolvimento de híbridos de linhagens de mi 

lho tem sido feito principalmente pelo chamado metodo padrão. 

A seleção inteiramente casual no tocante ã produção de grãos, 

e efetuada entre e dentro das progênies durante as várias ger� 

çÕes de autofecundação, uma vez que e baseada unicamente em a-

tributos 
-

. 

agronomicos. 

Sendo aleatória a fixação genica durante a endo-

gamia, a capacidade combinatória so pode ser conhecida apos a 

obtenção da linhagem. Esta metodologia geralmente 

tem como resultante a avaliação de um grande numero 

gens em gerações endogâmicas avançadas que poderiam 

descartadas anteriormente. 

Assim, foram sugeridas modificações ao 

empregada 

de linha-

ter sido 

metodo 

tradicional do milho híbrido, com intuito de eliminar esta des 

vantagem. Entre estas sugestoes encontra-se a avaliação da ca 



pacidade geral de combinação de linhagens Sz. 

O mêtodo ê baseado na seleção visual 

nies durante as primeiras geraçoes de endogamia. 

2 

de proge -

Na geraçao Sz 

obtem-se "top crosses" pelo cruzamento das progênies com um 

testador de ampla base genética. A avaliação da capacidade g� 

ral de combinação pode ser repetida em S3 ou S4. 

Ao final do programa obtern-se linhagens endogârni 

cas com alta capacidade geral de combinação, para serem utili

zadas na síntese de híbridos simples, duplos ou triplos. 

O mêtodo permite, portanto, um substancial des-

carte de progênies durante as primeiras geraçoes de endogamia, 

possibilitando o trabalho com uma melhor amostra de material e 

consequentemente obter maior eficiência do programa. 

Este trabalho, desenvolvido no Instituto de Genê 

tica da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" em Pi 

racicaba, Estado de são Paulo, tem por objetivos:· a - testar a 

viabilidade do mêtodo dos "top crosses" s2 em nossas condições,

utilizando-se para tanto, de duas populações bem adaptadas; b-

avaliar o comportamento das populações citadas, como 

de obtenção de linhagens pelo mêtodo em questão. 

fonte 
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2, REVISAO DA LITERATURA 

A principal desvantagem do metodo padrão no de

senvolvimento de milhos hÍbrid9s, reside na obtenção aleatória 

das linhagens. O valor de uma linhagem consiste principalmen-

te, na sua capacidade de produzir bons cruzamentos, o que pelo 

método tradicional e conhecido somente ao final do processo de 

endogamia. Assim sendo, muitas das linhagens com boas caracte 

terÍsticas agronômicas e boa produtividade obtidas ao final de 

um longo processo de autofecundação e de seleção, podem ser 

·eliminadas por não produzirem bons híbridos. Deste modo, du-

rante o período de desenvolvimento das técnicas de aperfeiçoa

mento, visando i síntese de milho híbrido, virias sugest�es f� 

ram idealizadas, pretendendo suprir as falhas acima, que serao 

relatadas neste tópico. 

SHULL (1.909) sugeriu o método da linha pura de 

melhoramento de milho, baseado em linhagens endÓgamas obtidas 

por autofecundação continuada e o uso de híbrido F1 entre es -

tas linh�gens para a produção de híbrido comercial. Porem, a 
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falta de características agronomicas favorâveis e a baixa pro-

dutividade das linhagens obtidas determinou o fracasso desse 

mêtodo. · Somente em 1.918, JONES tornou o uso do milho híbrido 

economicamente viivel, sugerindo a utilização do híbrido duplo. 

A partir das proposiçoes iniciais sobre o mi lho 

híbrido, inúmeros mêtodos têm sido propostos e utilizados para 

a obtenção e a avaliação de linhagens puras, objetivando aume� 

tar a eficiência do mêtodo do milho híbrido. Os testes utili-

zados na avaliação das linhagens obtidas por um procedimento 

qualquer, são de grande importância para o melhorista. DAVIS 

(1.927) sugeriu o uso de "top crosses" para avaliar a capacid!: 

de de combinação das linhagens, que seriam cruzamentos de li 

nhagens X variedades, em vista do método utilizado anteriormen 

te ser impraticâvel, quando o numero de linhagens envolvidas 

era grande. 

LINDSTROM (1.931), verificando que algumas linha 

gens destacam-se pelo seu comportamento em combinações hÍbri -

das, sugeriu que fosse utilizado o "top cross" para avaliação. 

JENKINS (1.932) e BRUNSON (1.932) encontraram altas correlações 

entre a produção das linhagens e dos "top crosses n, concluindo 

que poderiam eliminar ate 50% d as linhagens em teste, sem cor-

rer sêrios riscos de perder material de valor. Desse modo, o 

uso de "top cross" tornou-se método geral para avaliar o com � 

portamento preliminar das linhagens. 

DAVIS (1,929) sugeriu a avaliação de linhagens 

s 2 em "top cross", porêm esta não foi muito aceita na epoca.
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Novamente DAVIS (1.934), avaliando linhagens s 2, chegou a con-

clusão de que o uso destas poderia prover eficiente aumento de 

produção em milho, porque era suficiente para promover a fixa-

ção de alguns caracteres de produção em combinaç�es hfbridas 

Dentre as geraçoes e. s t u d a d a s , a s
2 era a que se apresentava me

lhor em "top cross" por ser selecionada antes para produção ou 

caracteres diretamente relacionados. As correlações estudadas 

eram positivas e altamente significativas para produção e a�

mento de produção nas geraçoes s 1 e s 2,

JENKINS (1,935} sugeriu a utilizaçio do teste 

precoce para a avaliação da capacidade de combinação de linha-

gens nas fases iniciais de sua obtenção. Esta sugestão baseou 

-se nos resultados da avaliação de "top crosses" por oito ger�

çoes sucessivas de autofecundação. Estes dados indicavam que 

as linhagens endÕgamas adquiriam sua individualidade muito ce

do, P' ,·rnanecendo relativamente estáveis e que a seleção visual 

foi ineficiente em aumentar a produtividade. 

SPRAGUE (1.939), descrevendo com detalhes os pr� 

c e d i rn e n t o s a s e r em u t i 1 i z a d o s n a o b _t e n ç ão d e " t o p c r o s s e s 11 , r e 

latou também que diferença de produção entre "top crosses" de 

plantas s 0 era suficientemente grande para permitir a 

entre eles. 

seleção

O teste precoce foi comprovado pela pesquisa de 

SPRAGUE (1,946), que relata ser a seleção baseada em teste de 

capacidade geral de combinação nas primeiras geraç�es de auto-
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fecundação mais promissora para produção de uma maior propor -

çao de linhagens superiores por autofecundação e seleção do 

que obter boa capacidade de combinação somente com base na se-

leção visual. O autor cita em seu trabalho que a variação en-

tre famílias foi muito maior do que a variação dentro, o que 

evidencia algu�a indi�ação da exatidão do teste original e da 

estabilidade da capacidade geral de combinação, estando de 

acordo com os resultados gerais obtidos por BRYAN (1.941) e 

LLOYD (1,942), que sugerem ser as possibilidades de seleção 

muito maiores entre do que dentro de famílias endogârnicas. 

SINGLETON e NELSON (1.945), estudando quatro su

cessivas gerações de endogamia acharam ser improvável determi

nar a capacidade geral de combinação de uma linhagem antes da 

terceira geração de autofecundação. Eles concluem que "top 

cross" nas primeiras gerações de endogamia não apresentavam s� 

tisfatBria eficifncia na seleção das linhagens finais com alta 

capacidade de combinação. Estes mesmos autores mais PAYNE e

HAYES (1.949), obtiveram correlações positivas altamente sign� 

ficativas entre linhas F
2 

e F
3 

em cruzamentos com quatro li

nhas testadoras, Porêm, o valor da correlação pode ser reduzi 

do por eliminação de duas famílias inferiores em cada serie,c� 

locando em dúvida o valor prâtico do teste precoce para 

liar a capacidade de combinação. 

ava -

RICHEY (1.945) concluiu que segregaçao para pro

dução pode ocorrer durante as sucessivas geraçoes de autofecun 

dação, indicando que o teste precoce pode não ser eficiente. 
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RICHEY (1.947) volta a por em dúvida o valor da 

seleção baseada no teste precoce, com base nos seguintes argu-

mentos: a) o "top cross" permite avaliar o comportamento de 

urna linhagem em qualquer estágio do programa de melhoramento , 

mas não existem bons indicadores da capacidade de combinação 

de uma linhagem antes que ela atinja razoâvel homozigose; b) 

o comportamento de uma progfnie autofecundada nao e bom crite-

rio da capacidade de combinação antes de eliminar por seleção 

os genes recessivos de maior efeito individual e menor frequê� 

eia. Com eliminação dos recessivos e progresso para maior ho-

mozigose, os resultados obtidos pelos testes das progênies au-

tofecundadas ou cruzadas serao mais consistentes. Autofecun -

dando-se serâ possível selecionar dentro das famílias; cruzan

do-se, será possível selecionar entre famílias, 

LONNQUIST (1.950), estudando o efeito da seleção 

de "top crosses" sobre a capacidade de combinação em sucess1 -

v a s g e r a ç o e s d e e n d o g a m i a , a p r e s e n t a a s s e g u i n t e s c o n c 1 u s. Õe:s. , : 

a} teste precoce de linhagem s
1 

pode promover uma melhor amos

tra de material do que autofecundação ao acaso de uma popula-

çao qualquer; b� as linhagens endogimicas segregam para fat� 

res determinantes da produção e outros caracteres, sendo possf 

vel identificar as melhores segregações dentro das famílias 

por métodos apropriados de seleção da capacidade de combinação 

durante as primeiras gerações segregantes; ct a utilização 

do teste precoce permite obter a máxima eficiência do progra-

ma, porque, trabalhando com famílias de alta capacidade de com 
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binação, pode-se praticar seleção mais intensa.para outros ca

racteres agronomicos, uma vez que linhagens s
1 

de alta capaci

dade de combinação em geral resultam em linhagens finais com 

capacidade combinatória maior d o  que aquelas obtidas a 

de s 1 com baixa capacidade de combinação,

partir 

SPRAGUE e MILLER (1,952) encontraram evidência , 

indicando que nas gerações de autofecundação, a seleção visual 

para produtividade foi ineficiente, mas que seleção contra qu� 

bramento de colmo, teve pelo menos algum valor. De outro lad� 

OSLER, WELLHAUSEN e PALACIO (1.958) concluíram de seu trabalho 

que a seleção visual, durante as sucessivas geraçoes de autofe 

cundação, resultou em um aumento significativo não somente no 

aspecto da espiga e da planta, mas também quanto i capacidade 

produtiva na maior parte das 134 combinações híbridas observa

das. 

WELLHAUSEN e WORTMAN (1.954} apresentam correla-

ções entre famílias s
1 

de alta capacidade de combinação e os 

s 3 correspondentes, cujo resultado (r = + O
J

60} se

com eficiente magnitude para ter valor pr�tico, cita� 

que, no México, programas de avaliação visual e teste 

apresenta 

ainda 

precoce 

parj cjpacidade de combinação entre linhagens s
1

, têm sido mui 

to eficiente, mas seleção visual dentro de famílias s 1 de alta

capacidade de combinação, têm o ferecido limitada oportunidade 

para aumento de produção. Por outro lado, GENTER e ALEXANDER, 

(1962), LONNQUIST e LINDSEY (1,964) apresentam correlação mui

to baixa (r ;+ O
J

20) entre a capacidade de combinação da pri -
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meira geraçao de autofecundação ts
1

) e a �ltima ts 5), avalia -

das por "top cross", 

BROW (1,967), utilizando um sintético de ampla 

base genética, apresenta dados que sugerem uma boa correlação 

entre as linhagens e o comportamento dos "test crosses 11

, apre

sentando ainda evidências de que a avaliação visual de linha 

gens nao foi critério satisfatÕrio para avaliar a "performan -

Je 11 do híbrido q�anto ã produti-Jidade ,. Opostamente, GENTER 

(1963) sugeriu que, se a heterose resulta, principalmente, de 

efeitos gênicos aditivos e dominantes, entao, o comportamento 

das progênies "per se", durante as primeiras gerações de endo

gamia, dará melhor idéia da capacidade de combinação do que a 

avaliaç�o por meio de cruzamento, 

RUSSELL e TEICH (1.967) apresentam dados que mos 

tram que a seleção visual das linhagens, em alta densidade de 

plantio, resulta em um aumento de produtividade de híbrido 

tanto quanto seleção ã base do teste precoce, 

tores
) 

acrescidos de HAYES e JOHNSON O. 939), 

Esses mesmos au 

apresentam corr� 

lações positivas entre características de vigor de linhagens e 

o comportamento de seus híbridos.

RUSSELL (1,969) apresenta dados que nao confir -

mam o teste precoce como técnica de melhoramento para obtenção 

de linhagens de milho, exceçao ê feita quando a linhagem obti� 

da for utilizada em combinação híbrida com o testador emprega-

do em sua seleção, RUSSELL (1.975) afirma que a técnica de 

avaliação de linhagens foi desenvolvida para identificar efei-
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tos gênicos aditivos dominantes ou parcialmente dominantes, a

lelos que dão a mais alta capacidade de combinação e que, o tes 

te precoce permite identificar o melhor gerrnoplasrna quanto a 

capacidade de combinação. Entretanto, o elevado custo de ava-

liação restringe o tamanho efetivo da população e, poréanto, a 

base genética da população selecionada. 

Apenas corno observação final, o objetivo dessa 

revisao nao e enfocar os resultados da avaliação de "top cros-

ses" em linhagens s 2, mas sim e videnciar as diferentes Opl -

nioes sobre a geração ideal de avaliação das progênies endogâ-

rnicas segregantes, Assim, notamos três correntes de opinioes 

quanto ao melhor método para avaliar linhagens endÔgarnas. 

Os proponentes do teste tardio recomendam que as 

linhagens endÕgarnas sejam avaliadas três a quatro geraçoes an-

tes da avaliação final em combinações híbridas. Os defensores 

do teste precoce propõem a avaliação das linhagens endogârnicàs 

por ocas1ao da primeira autofecundação. O terceiro grupo de 

melhoristas procura situar-se entre esses dois pontos de vista 

radicais, Fazem seleção visual durante um ou dois anos de au-

tofecundação, e as melhores progen1es selecionadas são avalia

das em "top crosses 11

, 
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3, MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Origem dos materiais 

Os materiais utilizados no presente trabalho sao 

provenientes de compostos de milho obtidos pelo Dr, E. Pater -

niani, no Instituto de Genêtica da E.S.A. "Luiz de Queiroz" da 

USP. Esses compostos foram em grande parte formados a partir 

de amostras oriundas do programa agrícola Mexicano da Fundação 

Rockfeller. Essas populações, denominadas Composto Dentado 

Composto "Flint", encontravam-se por ocasião das autofecunda 

~ ~ 

çoes e cruzamentos em geraçoes adiantadas de recombinação 

seleção entre e dentro de familias de meios-irmãos. 

e 

e 

O composto Dentado foi obtido, cruzando-se amos-

tras representativas de diversas populações de milho. Tais p� 

pulaçÕes foram originadas de g ermoplasma do México, da América 

Central e do Sul. 

Segundo PATERNIANI (1968), as amostras utiliza -

das na formação do composto Dentado foram: 
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- WP2; WP6; WP9; WPlO; WP27; WP29; WP32; WP37; variedade PIRA

MEX; va½iedade sintética ASTECA; variedade sintética MAYA e va 

riedade AMÉRICA CENTRAL. 

Segundo PATERNIANI (1.968), o composto "Flint" 

foi formado por várias populações de milhos duros, brancos e �

marelos, principalmente de milhos originários da América Cen-

tral (especialmente Cuba), Colômbia e Brasil, cuJa relação e 

a seguinte: 

- WPl; WP3; WP4; WPS; WP7; WP8; WPll; WP13; WP27; WP28; WP30

WP33; WP34; WP35; WP36; WP38; variedade sintética PÉROLA PIRA

CICABA e CATETO COMPOSTO. 

Nà formação dos compostos foi seguida a seguinte 

metodologia: milhos com grande diversidade genética e com ca -

racterísticas apropriadas foram intercruzadas, garantindo, as-

sim, uma efetiva participação dos mesmos. Os compostos assim 

obtidos foram submetidos a uma recombinação _por três geraçoes

de polinização aberta, praticando-se a seguir um ciclo de sel� 

ção massal e, posteriormente, três ciclos de seleção entre e 

dentro de famílias de meios-irmãos para aumento da produtivid� 

de, Esses compostos não apresentam heterose quando cruzados 

entre si, sendo que sua finalidade ê a de essencialmente me

lhor aproveitar a variabilidade genética existente nas raças e 

variedades, Recentemente os compostos Dentado e "Flint" pass� 

ram a receber as denominações de ESALQ VD-2 e ESALQ VF-1 res -

pectivamente (PATERNIANI et alii, 1977). 
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3.2, Obtenção das linhagens s
2 

Cada composto foi plantado em lote isolado de a� 

proximadamente 2 2,000 m .  No florescimento foram feitas cerca

de 5.000 autofecundaçÕes de plantas s0 que apresentavam carac�

terísticas agronômicas favorâveis. Por ocasião da colheita se 

lecionaram-se as melhores plantas e no laborat6rj6 

ram-se as espigas inferiores, 

descarta .,.. 

As 2.500 seleções s
1 

oriundas de·espigas indivi

duais de plantas s0 foram semeadas em linhas, constituindo ca.,..

da linha uma progen1e. Por ocasião do florescimento fez�se se 

leção visual entre e dentro destas, autofecundando-se somente 

as melhores plantas dentro das melhores famílias, Na colheita 

e .no laboratório selecionaram-se 1.000 famílias e 2,300 espi -

gas, cujas sementes constituirão a geração s
2

• 

3.3, Obtenção dos "top crosses" s 2 X testador

Para obtenção dos "top cresses"� foram utiliza 

dos dois lotes isolados com despendoamento das linhas femini 

nas, cada lote ocupando uma ãrea de aproximadame�te 15,000 m
2 

Os passos seguidos para obtenção dos cruzamentos sao descritos 

a seguir: 
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a - a cada quatro fileiras de fêmeas foi intercalada uma de m� 

cho, constituída de uma mistura de igual número de semen -

tes das espigas de polinização livre da população original 

contrastante. As fileiras de macho foram plantadas em duas 

épocas, sendo metade (S m) na mesma época da fêmea e a ou-

tra metade dez dias após. O plantio das fileiras do macho 

em duas épocas é necessário para se obter uma maior dispo

nibilidade de pólem e para que as linhas femininas recebam 

uma melhor amostragem de pÔlem; 

b - por ocasião do florescimento procedeu-se ao despendoamento 

das fileiras femininas; 

c - por ocasião da colheita foram eliminadas 400 progênies s 2 

que não apresentavam características agronômicas favorâ 

veis, colhendo as 1.900 progênies individuas restantes, cu 

jas sementes são os "top crosses"; 

d - durante o processo de debulha, foi amostrado, igual numero 

de sementes de cada espiga, dentro de cada progênie, e es

tas foram homogeneizadas para os ensaios de produção; 

e - a escolha dos testadores obedecem à finalidade deste pro

grama de melhoramento que propõe no seu final, a obtenção 

de híbridos duplos meio dente, através da combinação das 

linhagens obtidas dos compostos ESALQ VF-1 e ESALQ VD-2.



15 

3,4, Ensaios de produção 

Para a realização deste trabalho, foi planejada 

a condução de ensaios, nos quais foram avaliados 1.900 "top 

crosses", sintetizados a partir de 1.000 linhagens s2 extraí -

das do ESALQ VD-2 e 900 linhagens s
2 

extraídas do ESALQ VF-1 

Utilizou-se o delineamento de lâtice 10 x 10,com 

duas repetições, conforme COCHRAN e COX (1.957). Nestas condi 

çoes, foram incluídos em cada lâtice 100 "top crosses". Não 

pertencentes ao pla no do delineamento experimental, incluíram

-se três amostras de cada composto paternal antes do número de 

campo 001 e depois dos números 050 e 100, a fim de se estabele 

cerem valores relativos da heterose dos cruzamentos s
2 

X testa

dor com relação âs duas populações paternais. 

Os experimentos foram instalados no ano agrícola 

de l.�76/77, em meados de outubro, na Estação Ex�erimental do 

Instituto de Genética da ESALQ/USP de Anhembi, Estado de 

Paulo, 

são

Os tratamentos foram plantados em fileiras de 10 

metros de comprimento, espaçadas e�tre si de um metro. As se-

mentes foram semeadas em covas, nas fileiras, com espaçamento 

de 0.40 metros entre covas, Foram semeados três grãos por co-

va, totalizando 75 sementes por parcela, 

Segundo VIEGAS (1.966), o desbaste, quando efe -

tuado aos 15 dias apôs o plantio, não chega a ocasionar prejuí 

zos sêrios à produção, Deste modo, nessa epoca foi realizado 
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o desbaste, deixando, sempre que possível, duas plantas por co

va, totalizando um "stand" de 50 plantas por parcela, 

3.5, Obtenção e correçao dos dados 

Por ocasião da colheita, procedeu�se ã anotação 

dos dados referentes as características das parcelas, em condi 

çÕes de campo. Assim, foram coletados dados referentes ã:

a- "stand" final

b- acamamento

c� altura de planta 

d- peio de espigas

e- umidade dos graos

número de plantas sobreviventes por 

parcela; 

nGmero de plantas aca��das e/ou que� 

bradas por parcela; 

altura em metros do nf�el do solo 

folha "bandeira
1 

de 10 plantas por 

parcela; 

peso total das espigas 

por parcela; 

de�palhadas 

das espigas despalhadas retirou�se 

urna amostra de grão�, determinando 

sua porcentagem de umidade. 

No laboratório, as espigas foram debulhadas e p� 

2 
sadas, e a produção de graos de cada parcela em kg/10 m foi 

corrigida para "stand" de 50 plantas e produção de graos a 

15
1
5% de umidade de acordo com a fÕrmula proposta por ZUBER 

(1.942). 
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3.6. Análise estatí2tica 

Com base nos resultados de produção de graos cor 

rígidos para "stand" e umidade desejada, calculou-se a produ-

ção mêdia de cada tratamento. Para a anâlise estatística dos 

dados utilizou-se a metodologia proposta por COCHRAN e cox 

(1.957), para cada experimento. Todos os experimentos foram a 

nalisados como latice e todos mostraram-se eficientes em rela 

ção aos blocos ao acaso, embora em alguns destes 

fosse muito pequena. 

a eficiência 

A fim de se tornarem comparativos entre si todos 

os dados dos 19 latices ensaiados, calculou-se a porcentagem 

de produção de grãos de cada "top cross" s2 X testador em rela

çao à média das téstemunhas ESALQ VD-2 e ESALQ VF-1. 

3.7. Seleção 

Devido à necessidade da continuidade deste pro-

grama de melhoramento, necessitou-se efetuar uma seleção entre 

os 1.900 "top crosses". 

Baseando-se na "performance" apresentada nos en

saios de rendimento praticou-se uma seleção com intensidade de 

10%. Convêm salientar que os cruzamentos superiores foram es 
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colhidos em numero de 10 por lâtice, com base na porcentagem 

de cada cruzamento em relação â média dos compostos paternais. 
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4, RESULTADOS 

Os resultados, por experimento, das anilises da 

variância para produção de grãos, as médias de produção de 

graos em kg/ha para os cruzamentos testados, selecionados e ti 

pos paternais utilizados como testemunhas, as estimativas para 

o erro efetivo do lâtice e os coeficientes de variação do lâti

ce e genético, encontram-se nas Tabelas 01 a 19. 

Os valores médios obtidos dos ensaios de competi 

çao para os cruzamentos selecionados e tipos paternais 

ha, "stand" médio, altura mêdia da planta, em metros e 

em kg/ 

numero 

de plantas acamadas e/ou quebradas; são apresentados, respecti 

vamente, nas Tabelas 20 a 23. 

Com os valores de produção de graos, foram reali 

zadas as anâlises d� variância. Nessas análises, os coeficien 

tes de variação dos experimentos analisados apresentaram urna 

amplitude de 12 1
06% (Tab. 13) a 20;33% (Tab. 02), e uma mêdia

de 15,31%. Esses valores sao considerados normais, do ponto 
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de vista experimental, 

vel de segurança. 

-

e permitem comparaçoes a um nível razoa 

O teste F foi significativo em todos os experi -

-

mentos, com exceçao daqueles apresentados nas Tabelas 01; 02; 

05; 08; 14 e 15. 

A explicação para este fato pode ser obtidi no 

número muito pequeno de repetições utilizadas. Duas 

çÕes diminuem a precisão de experimento, o que torna 

repeti

difícil 

conseguir diferenças significativas entre duas médias de trata 

mentos, inferiores ao coeficiente de variação do experimento • 

A eficiência dos 19 lâtices ensaiados, em rela 

çao ao bloco de acaso, apresentam uma variação de 105,81% (Tah 

02) a 222192% (Tab. 07} com media de 148,92%. Nos experimen-

tos 02 (Tab. 02} e 13 (Tab. 13), o ganho em eficiência ê consi

derado baixo, e este reduzido ganho, em relação ao bloco de

acaso, pode ser explicado, segundo ARRUDA (1,952), pela esco -

lha acertada da posiçao das repetições no terreno, Desse modo,

a homogeneidade do solo foi corrigida pela componente da varia

çâo entre repetições. Nos experimentos 12 (Tab. 12), 14 (Tab.

14) , 15 (Ta b , 15) , 1 7 ( T âb , 1 7) e 1 8 (Ta b . 18} , a eficiência

do delineamento em lâtice pode ser considerada como media e,

nos demais experimentos, variando de alta a muito alta. Mesmo

com eficiência baixa em alguns experimentos, a anâlise da va -

riincia para todos os ensaios expeiimentais foi realizado como

lâtice, ajustando-se os totais dos tratamentos,
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Nas Tabelas 01 a 09, encontram-s� os resultados 

obtidos atravês da análise estatística, referente ãs linhagens 

s
2 

obtidas por autofecundação e seleção visual do ESALQ VF-1 , 

cruzadas com o ESALQ VD-2 original. Em termos mêdios, a prod� 

ção de grãos dos ref�ridos cruzamentos variou de 3.900 kg/ha a 

5.590 kg/ha, apresentando-se com uma mêdia de 4.530 kg/ha. Dos 

cruzamentos ensaiados foràm selecionados 90 s2 X testador (10�

e estes apresentaram uma variação de 4.730 kg/ha a 7.430 kg/ha 

e uma média de 5.630 kg/ha. Os tipos parentais utilizados co-

mo testemunha (ESALQ VF-1 e ESALQ VD-2}, apresentaram em ter -

mos médios uma variação de 4,130 kg/ha a 5. 2 30 kg/ha, com uma 

média de 4.440 kg/ha. 

As Tabelas 10 a 19 apresentam os resultados 

dios das linhagens s
2 

obtidas por autofecundação e seleção 

me -

vi-

sual do ESALQ VD-2, cruzadas com o ESALQ VF-1 original. A me-

dia de produção de grãos dos "top cresses" apresentou amplitu-

de de 4.500 kg/ha a 5.2 50 kg/ha e uma media de 4.940 kg/ha. Os 

( 1 O % ) S 2 X t e s t a d or se 1 e c i o n a d o s a p r e s e n t ar a m rn é d i a s v ar i a n d o

de 5.200 kg/ha a J.060 kg/ha, e uma média &eral de 5,990 kg/ha 

As testemunhas ESALQ VF-1 e ESALQ VD- 2 apresentaram uma ampli

tude de 4,010 kg/ha a 5.360 kg/ha e uma média de 4,8 20 kg/ha . 

Tomados os 1.900 s
2 

X testador incluídos nos lã

tices ensaiados, chegaremos a um rendimento rnedio de 4.730 kg/ 

ha e urna variação de tratamentos ajustados de 1.960 kg/ha a 

7.430 kg/ha. As testemunhas utilizadas, ESALQ VF-1 e ESALQ VD 

-, 

2, apreséntarn um rendimento médio de 4.630 kg/ha. Uma compar� 
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çao entre estas médias obtidas permite calcularmos uma hetero

se rnêdia de 100 kg/ha (2,15%), e urna produção em relação â mé

dia dos pais variando de -57
)
67% a +160 1 47%.

Os dados estimados, referentes aos coeficientes 

de variação genética encontram-se nas Tabelas 01 a 19. Estes 

apresentam urna amplitude de 4
1

00% (Tab, 15) a 13,08% (Tab. 04) 

e urna média geral de 7J54%. Para os "top crosses" derivados

do ESALQ VF-1, esta variação é de 4,98% a 13)08%, e uma rnêdia

situada em 7,62%, e para os cruzamentos das linhagens deriva 

das do ESALQ VD-2, a amplitude é de 41 00% a 11,58% com urna me

dia de 7 747%.

Na Tabela 20, sao apresentados os resultados re-

ferentes ao peso de grãos em kg/ha corrigidos para 15 7 5% de

umidade e "stand" ideal de 50 plantas por parcela dos 190 (10%) 

cruzamentos s
2 

X testador selecionados. A tabela também apre-

senta as médias das testemunhas de cada experimento e as por -

centagens de produção de cada cruzarnent-0 em relação i média 

das testemunhas, ESALQ VF-1 e ESALQ VD-2, do experimento em 

questão. Expõe ainda a porcentagem de produção em relação 

média geral das testemunhas dos 19 lâtices analisados, tornan-

do desse modo .., . 

comparaveis entre s :L todos os dados apresentado& 

Os experimentos 01 a 09; constantes nesta tabel� 

referem-se aos cruzamentos das linhagens s 2 derivadas do ESALQ

VF-1, cruzadas com o ESALQ VD-2 original. Estes "top crosses" 

selecionados apresentam uma amplitude de produção de 4.730 kg/ 

ha a 7.430 kg/ha, com uma média de 5.630 kg/ha. 
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O ESALQ VF-1 variou de 3.940 kg/ha a 5. 2 40 kg/h� 

apresentando uma mêdia de 4 .280 kg/ha, e o ESALQ VD-2 variou de 

4.220 kg/ha a 5.400 kg/ha com uma media de 4.610 kg/ha. Através 

desses valores, observa-se que a media dos compostos paternais 

foi de 4.400 kg/ha, _ Comparando-se a média destes 90 cruzamen

tos s2 X testador com a mêdia dos pais, observa-se uma hetero-

se de 1.190 kg/ha ou seja, 2 6J80%, com urna amplitude de 6;53%

Nos experimentos 10 a 19, referentes as linha-

gens s
2 

obtidas do ESALQ VD-2, os cruzamentos selecionados a

presentaram-se variando de 5,200 kg/ha a 7.060 kg/ha com urna 

média de 5.�90 kg/ha. Nestes ensaios, o ESALQ VF-1 apresenta 

amplitude de 3.790 kg/ha a 5. 300 kg/ha e uma média de 4.540 ki 

ha, e o ESALQ VD-2 variou de 4.180 kg/ha a 5.4 20 kg/ha, com u-

ma media de 4.890 kg/ha. Desse modo, a média dos compostos p� 

ternais foi de 4,820 kg/ha, Da mesma forma anterior, compara� 

do-se a media dos 100 cruzamentos s
2 

X testador selecionados 

com a media dos pais, observa-se uma heterose média de 1.170 

kg/ha, ou seja, 24;27%, com urna variação de 7,88% a 46 1 47%. 

Em termos médios, os 190 cruzamentos seleciona -

dos, apresentam um rendimento de 5.810 kg/ha e as testemunhas, 

4.630 kg/ha. Se compararmos estas médias gerais, chegaremos a 

urna heterose média de 1,180 kg/ha, ou seja, 25)48%.

A avaliação de "stand" final foi feita por meio 

da contagem das plantas sobreviventes por ocasião da colheita 

e encontram-se sintetizados na Tabela 21. A amplitude do 
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"stand" final em relação ao "stand" ideal variou de 82,64% 

(41,32 plantas) a 90,20% (45110 plantas) apresentando uma me -

dia geral de 87,87% (43,93 plantas).

Os dados referentes ã altura das plantas encon -

tram-se sintetizados na Tabela 22, onde se pode observar a va

riação dentro de cada experimento, a media dos experimentos, e 

a media dos experimentos em relação ã média geral das testemu

nhas. 

A variação do grau de acamamento foi feita por 

m�10 da contagem das plantas acamadas e/ou quebradas por p are� 

la, e o valor relativo a este item é apresentado na Tabela 23 . 

A média dos "top crosses" ensaiados expressa em 

porcentagem em relação ã média geral das testemunhas é de 

80
-'

16% (16;14 plantas) apresentando uma variação de 60/81% 

(12124 plantas) a 105 1 40% (21,23 plantas). Os 190 cruzamentos

selecionados apresentaram uma média de 79J44% (15J99 plantas )

e variação de 68
J

63% (13;82 plantas) a 100
.J

87% (20131 plantas).

Os experimentos 01 a 09, referentes aos cruzamen 

tos das linhagens s2 
derivadas do ESALQ VF-1, variam de 64;63%

(13101 plantas) a 105�47% (21;23 plantas), com uma média de

85 
J 

30% (17, 17 plantas). O ESALQ VF-1 original variou de 82
.J 

32% 

(17;98 plantas) a 123156% (24)88 plantas), apresentando uma me

dia de 105J42% (21,22 plantas).

Os cruzamentos derivados do ESALQ VD-2, experi -

mentas 10 a 19 variaram de 60181% (12,24 plantas) a 102
.J 

39%
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(20,61 plantas} com urna média de 75
)

52% (15,21 plantas}, O 

ESALQ VD-2 original variou de 67,36% (13,56 plantas} a 102,97% 

(20,73 plantas), apresentando uma média de 94,54% (19/03 plan

tas), 



26 

5, DISCUSSAO 

Uma limitação ao método utilizado seria o grande 

número de cruzamentos a avaliar. Segundo RUSSEL (1.975), a

avaliação de um número muito grande de materiais aumenta o tra 

balho a ser feito elevando o cu sto do programa, alêm de tender 

a restringir o tamanho efetivo da população e portanto a sua 

base genética. Deste modo, o aumento do número de locais e/ou 

repetições iria, certamente, restringir o número de tratamen -

tos possíveis de serem testados, recaindo assim, nas limita-

çoes expostas acima, 

Visando contornar este problema, mesmo sabendo 

pela estatfstica que um Único experimento pode levar a resulta 

dos bastante imprecisos devido a valores discrepantes de algu

mas mêdias, optou-se por diminuir o numero de locais e repeti-

çoes, Assim, no caso do presente trabalho, utilizou-se apenas 

um local e duas repetições, viabilizando, desse modo, a avalia 

ção dos 1.900 cruzamentos s
2 

X testador obtidos. 



27 

Muito embora o nGmero de repetiç�es se apresen-

tar bastante reduzido, este foi suficiente para permitir a se

leção dos melhores cruzamentos, em níveis de precisão das esti 

mativas das médias que podem ser considerados 
- . 

razoaveis, como 

pode ser constatado pelos coeficientes de variação dos lãtices 

em questao. 

Nos resultados obtidos para estimativa das me-

dias ajustadas para produção de graos, observa-se que entre os 

1.900 cruzamentos avaliados, 54
,

52% ou seja 1.036 cruzamentos 

superam a media geral dos compostos paternais utilizados como 

testemunhas. Este resultado bastante promissor, indicando uma 

superioridade dos cruzamentos s
2 

X testador, quando comparado 

com a mêdia dos controles utilizados, ê produto de cruzamentos 

que envolvem prog�nies superiores. Desta forma, os dados es-

tao de acordo com vârios autores, que sugerem o melhoramento 

prêvio das populações como forma de torná-las fontes de linha

gens endogâmicas superiores. 

Uma comparaçao entre as médias de produção dos 

1,900 cruzamentos ensaiados e as médias dos compostos paternais, 

mostra haver diferenças negativas e positivas, apresentando v� 

riaçao de -57
1

67% a +160
)

47%. Estes resultados são bastante 

expressivos e estao de acordo com aqueles observados por va-

rios autores, especialmente por DAVIS (1.934 e 1.939), que ve-

rificou em seus trabalhos grande variaçao entre os cruzamentos 

s 2 X testador estudados.
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Considerando-se a mêdia geral dos 1,900 cruzame� 

tos s
2 

X testador apresentada nas Tabelas 01 a 19, observa--se

que houve uma heterose média de 100 kg/ha (2 1 15%} em relação i

média dos compostos paternais utilizados como testemunhas. MI-

RANDA FQ e VENCOVSKY. (1,974), realizando uma anilise genética 

através de cruzamentos dialélicos entre variedades de milho,e� 

centraram um valor negativo (-0>176%) para a heterose de prod� 

ção do cruzamento entre os compostos ESALQ VF-1 e ESALQ VD-2 . 

Comparando esse resultado com o deste trabalho, conclui-se que 

o valor igual a +2,15% para a h eterose média de produção, nao

ê expressivo e nem significativo, aproximando-se muito daquele 

encontrado pelos autores citados. Estes dados também estão de 

acordo com PATERNIANI (1,968), que relata serem os referidos 

compostos formados de uma maneira tal que o cruzamento dos mes 

mos nao seja heterôtico, 

Muito embora 54,52% dos cruzamentos ensaiadói; a-

presentem produtividade maior que a média das variedades pate� 

nais, 45,48% dos "top cresses" ensaiados produziram menos que 

a média geral destas, e apenas uns poucos cruzamentos foram 

marcadamente superiores ãs populações originais de polinização 

livre, como pode ser verificado pelo exame dos dados apresent� 

dos na Tabela 20. Assim, a produção média dos cruzamentos en-

saiados apresenta, aproximadamente, o mesmo valor que a média 

de produção de grãos das populações paternais, o que nos perm� 

te concluir que a utilização de progênies s
2 em cruzamentos

com a variedade contrastante não foi efetiva na obtenção de he 
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terose média entre os dois compostos. 

Uma explicação para tal resultado pode ser dada, 

se levarmos em conta o tamanho das amostras utilizadas em cada 

um dos compostos para a obtenção das linhagens s2 e dos cruza-

mentos e o uso' da seleção visual para caracteres fenotípicos 

altamente influenciâveis pelo ambiente. Deste modo podemos 

considerar como sendo aleatória a amostra inicial utilizada, o 

que nos proporcionarã uma tendência dessa amostra constituída 

de 1.900 "top crosses", em reproduzir a média de produção de 

grãos dos tipos paternais, com uma pequena variação. 

nos referimos anteriormente, os compostos ESALQ VF7l e 

Como . ... 

Ja 

ESALQ 

YD�2 nao apresentam heterose �uando cruzados entre si 1 o que 

tenderá a ser reproduzido pelas linhagens s
2 

quando 

com o testador, que ê a variedade contrastante, 

cruzadas 

Se tomarmos os cruzamentos das linhagens s
2 

obti 

das do ESALQ VF�l e comparâ-los com a media geral da variedade 

paternal, podemos observar uma heterose de produçio de +5 1 84% 

(250 kg/ha), o que e inexpressivo e aproxima-se muito da me-

dia obtida para o ESALQ VF�l, Do mesmo modo, se compararmos 

os cruzamentos das linhagens s 2 obtidas a partir do ESALQ VD�2

com a media geral da variedade paternal de poliniz�çio livre 

chegaremos a uma heterose de produção de +l J 02% (50 'kg/ha}_, va

lor muito semelhante ao obtido para a variedade paternal. 

Tornando-se esses dados como base, e possível con 

cluir que a seleção visual nas primeiras geraçoes de endogamia, 
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deve ser eficiente na eliminação de genes recessivos deletê 

rios, os quais, quando homozigotos, diminuem a produção. Po

rém, esta purificação do material, aparentemente, nao e sufi -

ciente para aumentar a produtividade. Apenas esse pequeno au-

mente de produção observado, 5,84% e 1102% nos cruzamentos de-

rivados respectivamente das linhagens obtidas do ESALQ VF-1 e 
'\ 

ESALQ VD-2, pode ser explicado pelo efeito da seleção visual 

nas primeiras fases do processo de endogamia. 

Essa conclusão conflita com aquelas obtidas por 

OSLER, WELLHAUSEN e PALACIOS (1.958); EL-LAKANY e RUSSEL 

(1971) que, estudando combinações híbridas de milho e a efici

ência da seleção visual em sucessivas gerações de autofecunda

çao para aumento de produção, chegaram a resultados que suge -

rem ser a seleção visual durante as primeiras gerações de auto 

fecundação, eficiente �om relaçio ao aumento de produção da 

maioria dos híbridos observados. Porém, essa conclusão esta 

de acordo com aquelas postuladas por JENKINS (1.935); SPRAGUE 

e MILLER (1.952) e BROW (1.967), que encontraram indicações 

que mostram ser a seleção visual ineficiente para aumentar a 

produtividade, nos caracteres estudados. 

Talvez seJa importante salientar aqui que, sem 

considerar o valor da seleção em melhorar o comportamento hÍ -

brido, ê geralmente aceito que a seleção durante a autofecund� 

çao tem um propósito útil no desenvolvimento de linhagens endó 

gamas. Hã pouca divergência quanto ao fato de que a seleção e 

eficiente em melhorar as características "per se" das linha 
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gens e, neste sentido, ela contribui para a importante função 

de eliminar linhagens que sao difíceis de se propagarem e, po� 

tanto, de pouco valor na prática comercial, mesmo que produzi� 

sem, c,xcelentts híbridos. 

Praticou-se uma seleção de 10% dos cruzamentos 

de melhor "performance" apresentada em cada teste de rendimen-

to. Essa porcentagem de seleção foi proposta e praticada de 

modo a diminuir drasticamente o número de progênies a continmr 

neste programa de melhoramento e? consequente�ente, reduzir os 

gastos e trabalhos futuros, exploraudo, assim, apenas as me lho-

res progenies em combinações híbridas. Com a utiliza;ão deste 

porcentual de seleção, os cruzamentos selecionados acham-se or 

denados por experimento, em ordem decrescente de produção, na 

Tabela 20. 

Os experimentos 01 a 09, referentes aos cruzamen 

tos selecionados das linhagens s
2 

derivadas do ESALQ VF-1, a

presentam urna heterose mêdia de 21,25% em relaçio ã mêdia ge -

ral de produção de grãos da variedade paternal; e os cruzamen

tos selecionados das linhagens obtidas do ESALQ VD-2 apresen -

tam uma heterose mêdia de 24;00% em relação â mêdia geral de 

produção de grãos do composto paternal. A mêdia geral dos "top 

crosses" selecionados, em relação ã medio. geral das testemu-

nhas, apresenta uma heterose mêdia de 25,48%. Esses resulta -

dos confirmam a existência de uma grande variabilidade nos com 

postos paternais, pois, desde hâ muito, sabe-se que a diversi

dade genética entre os progenitores e um fator de importância 
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no vigor de híbrido resultante. Isso é compreensível, uma vez 

que, quanto mais geneticamente distintos, os progenitores têm 

mais probabilidad�s de contribuir com diferentes alelos, resul 

tando �m maior heterozigosidade no híbrido, e assim obter 

maior vigor, quer devido ã heterozigose "per se" (genes heter§_ 

ticos), quer devido ã complementação dos genes para vigor (ge

nes dominantes ou parcialmente dominantes para vigor). 

AJUDARTE NETTO (1.978), avaliando progenies de 

irmãos germanos interpopulacionais, obtidas dos compostos ESALQ 

VF-1 e ESALQ VD-2, estimou o coeficiente de variaçao genético 

médio em 11,01%. PATERNIANI (1.976), estudando a produção de 

gr&os em progênies de meios irmãos intrapopulacionais, obteve 

valores de coeficientes de variação genético de S
J

8% para o 

ESALQ VF-1 e 7,1% para o ESALQ VD-2. Comparando-se estes valo 

res com os obtidos no presente trabalho, nota-se que a seleção 

recorrente recíproca entre famílias de irmãos germanos 

mais rapidamente a variabilidade genética. 

libera 

Com base nestes resultados, podemos especular 

ser este mêtodo eficiente para a obtenção a partir da recombi

nação das progênies s
2, de duas populações mais heterÕticas ,

mais produtivas, com alto grau de homogeneidade e com melhores 

características "per se" de suas plantas. Do ponto de vista 

prâtico, este método nao deverá ter aceitação, porque, alem de 

trabalhoso, e algo demorado para se completar um ciclo de sele 

çao, Assim, o emprego do esquema de seleção recorrente recí -

proca entre famílias de irmãos germanos, pode ser sugerido co-
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mo um modo mais prático e râpido para a síntese de duas popul� 

çÕes mais produtivas e mais heterôticas. 

Com relação ao "stand", podemos observar na Tabe 

la 21 a variaçao, existente em termos de medias por experimen

to, que este se apresenta bom para um experimento a nível de 

campo, uma vez que o "stand" estã sujeito às condições ambien-

tais e condições inerentes às prÕprias sementes. Mesmo assim, 

optou-se por fazer correção para 50 plantas por parcela, a fim 

de padronizar todos os experimentos e,deste modo, poder execu

tar a seleção dos melhores "top crosses", com maior eficiência. 

Comparando a altura media das plantas nos cruza

mentos, em relação ã média das testemunhas 95/30% (2�43 m),com 

a media das testemunhas, 100,00% (2,55 m), pode-se verificar 

que os cruzamentos se apresentaram relativamente mais baixos. 

Isto pode ser uma indicação de que a seleção visual nas primei 

ras gerações de endogamia teve algum valor para diminuir a al

tura média das plantas derivadas das populações ensaiadas, 

quando em combinações híbridas. Por outro lado, PATERNIANI 

(1 .970), estudando híbridos intervarietais de milho, chegou a 

resultados semelhantes, onde os cruzamentos entre as popula 

çÕes testadas apresentavam altura média das plantas, signific� 

tivamente menor que a média das populações paternais, o que p� 

de invalidar a indicação de que a seleção visual teve alguma 

influência na redução da altura média dos cruzamentos testado& 

Deparando-se com os valores obtidos para porcen-
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tagem de plantas acamadas e/ou quebradas, apesar de serem es -

tes caracteres muito difíceis de serem avaliados com precisão 

devido a fatores incontrolâveis de ambiente, a elevada altura 

das plantas, etc, pode-se verificar que entre os materiais ava 

liados hã diferenças que chegam a ser significativas, nas con

dições em que essa característica foi avaliada, indicando que 

de uma maneira geral houve um melhor comportamento nos cruza -

mentos. 

Pelos resultados apresentados na Tabela 23, veri 

fica-se que a porcentagem media de acamamento, expressa em re-

lação ã mêdia geral das testemunhas, nos cruzamentos obtidos 

das linhagens derivadas do ESALQ VF-1, foi de 85
)
30% (17,17 

plantas) e, nos cruzamentos derivados do ESALQ VD-2, ê de 75. 

52% (15,21 plantas), enquanto que os compostos paternais apre-

sentaram, respectivamente, 105,42% (21>22 plantas) e 94,54% 

(19,03 plantas). A porcentagem mêdia de acamamento nos cruza-

mentas, com um valor de 80116% (16114 plantas) foi inferior à

quela obtida com a mêdia das testemunhas, 100,_00% (20,13 plan

tas) . 

Analisando estes dados, chegamos a uma clara in

dicação de que houve uma contribuição efetiva da seleção vi

sual durante as primeiras gerações de autofecundação, em redu

zir o acamamento das linhagens, quando em combinações híbrida� 

Estes dados estão de acordo com os resultados obtidos por SPR� 

GUE e MILLER (1,952) que, estudando a influência da seleção v� 

sual durante o processo de endogamia sobre a capacidade de co� 

binação no milho, afirmam ter a seleção visual influência em reduzir o 

acamamento. 
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6. CONCLUSÕES

As principais conclusões deste trabalho foram: 

1. Pela comparaçao das medias de produção de 

graos dos cruzamentos s 2 X testador, em relação â media do com

posto p�ternal, observa-se que a seleção visual nas primeiras 

gerações de autofecundação, nao foi efetiva em aumentar a pro-

dução das linhagens, quando em combinações híbridas. 

2. A heterose obtida nos cruzamentos s 2 X test�

dor selecionados, quando comparada com a media dos compostos 

paternais, sugere ser este m etodo utilizado eficiente na obten 

maisção por recombinação das prog�nies s 2 de duas populações 

heteroticas 1 mais produtivas, com alto grau de homogeneidade e 

melhores características "per s e" das plantas que irao 

essas novas populações. 

compor 

3. A obtenção de crvzamentos s 2 X testador mais

produtivos que os compostos paternais utilizados como testemu

nhas, comprova a eficiência do metodo para a identificação de 

"top crosses" superiores. 
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4 . A seleção visual, durante as pr1me1ras ger� 

çoes de endogamia, mostrou-se eficiente em reduzir o número de 

plantas quebradas e/ou acamadas das progênies s 2 em combina -

çÕes híbridas, quando comparada com a média 

presentada pelas testemunhas. 

de acamamento a-
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Tabela 01. 
2 

Análise da variância da produção de grãos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 01 (ESALQ VF-1), em lâtice simples l0X 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

Media das testemunhas 

Erro efetivo do lâtice 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

5.590 kg/ha 

6.850 kg/ha 

5.320 kg/ha 

0,0638 

Q.M.

4, 0271 

1,5881 

4,6074 

0) 8392

0.9948 n.s. 

e. V. lâtice 

Efíc. lâtice 

e.V. genêtico 

17,56% 

= 158,15% 

4,99% 

Fator de correçao = 0,0817 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s. Não significativo.



Tabela 02. 
2 

Análise da variância da produção de grãos em kg/10 m corr1g1-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 02 (ESALQ. VF-1), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L.

Repetições 1 

Tratamentos (não ajustados) 99 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 

Erro Intra-Blocos 81 

total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 

Média dos "top crosses" = 4.530 kg/ha e.V. 

Média dos "top crosses" sel. = 5,840 kg/ha Efic. 

Média das testemunhas = 4.460 kg/ha e.V. 

Erro efetivo do lâtice = 0,8490 Fator 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s, Não significativo.

Q.M.

14,3808 

1,1422 

1,4026 

0,7863 

0,9094 n.s. 

lâtice 20,32% 

lâtice 105,81% 

genético 5,47% 
-

de correçao = 0,0439 
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Tabela 03. Análise da variância da produção de graos em kg/10 m
2 

corrigi

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 03 (ESALQ VF-1), em lgtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L.

Repetições 1 

Tratamentos (não ajustados) 99 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 

Erro Intra-Blocos 81 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 

Mêdia dos "top crosses" = 4.170 kg/ha e.V. 

Mêdia dos "top crosses" sel. = 5. 210 kg/ha Efic. 

Mêdia das testemunhas 4.420 kg/ha e.V.

Erro efetivo do lâtice o,4943 Fator

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

n.s. Não significativo,

Q.M.

2,5561 

o, 7747 

1,8934 

0,4335 

0,6635 *

lâtice 16,86% 

lâtice 141,39% 

genêtico 8,13% 
-

de correçao 0,0771 
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Tabela 04. Análise da variancia da produção de grãos em kg/10 m
2 

corrigi

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 04 (ESALQ VF-1), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L.

Repetições 1 

Tratamentos (não ajustados) 99 

Bloco D. Rep. Ajustados 18 

Erro Intra-Blocos 81 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 

Mêdia dos "top crosses" = 3,900 kg/ha c,v, 

Mêdia dos "top crosses" sel, = 5, 180 kg/ha Efic, 

Mêdia das testemunhas = 4,220 kg/ha c.v.

Erro efetivo do lâtice = 0,3235 Fator 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

n,s, Não significativo. 

Q.M.

o,6533 

0,8621 

1,7479 

0,2807 

0,8019 **

Litice = 14,58% 

lâtice 169,23% 

genético = 13 ,07% 

de 
-

= 0,0339 correçao 
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Tabela 05, 
2 

Análise da variância da produção de gr�os em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 05 (ESALQ VF-1), em la.tice simples lOX 

10 s2 X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977.' 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

Mêdia das testemunhas 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

= 4.400 kg/ha 

= 5.300 kg/ha 

= 4.130 kg/ha 

e.V. 

Efic. 

e.V. 

Q.M.

24,2974 

0,8145 

1,4939 

0,4097 

0,5624 

la.tice =

lâtice =

genêtico =

-

Erro efetivo do la.tice 0,4636 Fator de correçao 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s. Não significativo.

n. s.

15,46% 

130,91% 

6,27% 

o
,
ons 
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Tabela 06. Análise da variância da produção de grãos em kg/10 m
2 

corrigi

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 06 (ESALQ VF-1), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

Mêdia das testemunhas 

Erro efetivo do lâtice 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

= 4·.270 kg/ha 

= 5.450 kg/ha 

4.330 kg/ha 

O ,4768 

C.V.

Efic. 

c.;v·. 

Fator 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

n.s. Não significativo

l�tice

Q.M.

8,2458 

1,1220 

2,1207 

0,4161 

0,7062 

= 

lâtice

genético = 

de c_orreçao 

** 

16,16% 

152,26% 

8, 91% 

o,oso4 
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Tabela 07. 
2 

Análise da variância da produção de grãos em kg/10 m corrigi� 

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 07 (ESALQ VF-1), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador, Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra�Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top cresses" 

Mêdia das testemunhas 

Erro efetivo do latice 

= 

= 

= 

G.L.

l 

99 

18 

81 

199 

99 

4.350 kg/ha 

5.440 kg/ha 

4.290 kg/ha 

0,4793 

c.v. 

Efic. 

C. V. 

Fator 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

n.s. Não significativo,

lâtice 

Q.M.

0,4399 

1,2459 

4,0204 

0,4122 

0,7055 

= 

latice 

genético = 

de correçao 

** 

15,90% 

222,88% 

8,79% 

0,0897 



Tabela 08. Anâlise da variância da produção de grãos em kg/10 2m 

49 

dos para 15. 5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 08 (ESALQ VF-1), em lltice simples lOX 

10 s
2 

X tes_tador, Estação experimental de Anhernbi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top crosses" sel, 

MPdia das testemunhas 

Erro efetivo do látice 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

4,640 kg/ha 

5. 540 kg/ha

4. 490 kg/ha

0,5925

Q.M.

4,0242 

1,1938 

4,6688 

0,5100 

0,6264 n.s. 

C.V. lâtice

Efic. lâtice

C.V. genético

16,58% 

== 213,70%

5 ,19% 

Fator de �orreçao = 0,0891 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n,s. Não significativo, 
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- � - - / 2 Tabela 09. Analise da variancia da produçao de graos em kg 10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 09 (ESALQ VF-1), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

Mêdia das testemunhas 

Erro efetivo do lâtice 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

4.900 kg/ha 

5.900 kg/ha 

= 4.320 kg/ha 

0,4191 

Q.M.

o,002� 

o,9913 

2,7795 

o,3620 

O, 6485 >�*" 

e.V. lâtice

Efic. lâtice

e.V. genético

13,21% 

== 191,26%

Fator de correçao

7 � 7 2% 

0,0870 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

n.s. Não significativo.
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Tabela 10. 
2 

Anâlise da var1ancia da produção de grãos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 10 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

Q.M.

2, 7168 

0,8356 

1, 77 50 

0,3811 

O, 5411 * 

13,03% 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

5. 060 kg/ha

= 5.890 kg/ha 

= 4.450 kg/ha 

o, 4354 

C.V. lâtice

Efic. lâtice 

C.V. genético

== 145,75% 

Mêdia das testemunhas 

Erro efetivo do lâtice Fator de correçao 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s. Não significativo.

5,59% 

0,0785 
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Tabela 11. 
- .... - - 2 

Analise da variancia da produçao de graos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 11 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX 

10 s2 X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G. L, Q.M.

Repetições 1 1,2545 

Tratamentos (não ajustados) 99 1,0534 

Blocos D, Rep. Ajustados 18 2,4815 

Erro Intra-Blocos 81 0,4249 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 0,6074 * 

Media dos "top crosses" 

Media dos "top crosses" 

Mêdia das testemunhas 

Erro efetivo do lãtice 

sel. 

5. 250 kg/ha 

6 .190 kg/ha 

= 4.970 kg/ha 

"'0,4888 

e. V. lâtice

Efic. latice

e.V. genético =

Fator de correção

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s. Não significativo,

13 ,32% 

163,42% 

5, 7 5% 

o,os29 
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Tabela 12. Anâlise da variância da produção de graos em kg/10 m
2 

corrigi

dos para 15. 5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 12 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX 

10 s2 X testador, Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Mêdia dos "top crosses" 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

Mêdia das testemunhas 

Erro efetivo do lâtice 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

99 

5. 190 kg/ha

6.230 kg/ha

= 5. 050 kg/ha 

= 0,4691 

Q.M.

9,0059 

0,9293 

1,2934 

0,4177 

o, 6896 **

e.V. lãtice 

Efic. lâtice 

13, 19% 

= 122,98% 

e.V. genêtico = 7,10%

Fator de correção,= 0,0677 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

n.s. Não significativo,



, 54 

Tabela 13. Analise da variância da produção de graos em kg/10 m2 corrigi

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 13 (ESALQ VD-2), em latice simples l0X 

10 s2 X testados. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L. Q.M.

Repetições 1 10,4242 

Tratamentos (não ajustados) 99 1,2823 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 0,6612 

Erro Intra-Blocos 81 0,3527 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 1,0579 

Média dos "top crosses" = 5.130 kg/ha e.V. lâtice = 

Media dos "top crosses" sel. = 6.310 kg/ha Efic. latice

Média das testemunhas 5.360 kg/ha e.V. genético
-

Erro efetivo do latice = 0,3826 Fator de correçao

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.
** Si�nificativo ao nível de 1% de probabilidade.

n.s, Não significativo.

** 

12,06% 

!06,85%

ll,58%

= 0,0467 
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Tabela 14. 
2 

Anâlise da variância da produção de grãos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 14 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX 

10 s2 X Testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L.

Repetições 1 

Tratamentos (não ajustados) 99 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 

Erro Intra-Blocos 81 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 

Mêdia dos "top crosses" 5.090 kg/ha C.V. 

Mêdia dos "top crosses" sel. 6 .180 kg/ha Efic. 

Mêdia das testemunhas = 5,150 kg/ha c.v. 

Erro efetivo do lâtice 0
7
6262 Fator 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

n.s. Não significativo.

Q.M.

0,5886 

1,0260 

1, 9659 

0,5540 

o,6934 n. s. 

lâtice = 15,56%: 

lâtice 129,46% 

genêtico 5, 19% 
~ 

de correçao= 0
7
0718 
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Tabela 15. 
2 

Análise da variância da produção de grãos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 15 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Ahhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

G.L.

1 

99 

18 

81 

199 

Q.M.

7,4267 

0,8070 

2; 1312 

0,6120 

Tratamentos (ajustados) 99 0,6954 n.s. 

Mêdia dos "top crosses" = 5. 100 kg/ha 

6.000 kg/ha 

4. 600 kg/ha

O, 6911

e.V. lãtice

Efic. lãtice

= 16,28% 

Mêdia dos "top crosses" sel. 

Mêdia das testemunhas e.V. genético = 

Erro efetivo do lâtice Fator de correção 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidadé
** Significativo ao nível de·ll de probanilidade

n.s. Não significativo

128 ,51% 

4,00% 

= 0,0713 
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Tabela 16. 
2 

Anâlise da variância da produção de grãos em kg/10 m corn.g1-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 16 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX

10 s2 X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G. L. Q.M.

Repetições 1 22,3313 

Tratamentos (não ajustados) 99 1,1573 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 2,1637 

Erro Intra-Blocos 81 0,5286 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 0,8951 

Mêdia dos "top crosses 11 4. 790 kg/ha c.v. lâtice = 

Mêdia dos "top crosses" sel. = 6.130 kg/ha Efic, lâtice 

Mêdia das testemunhas 4.200 kg/ha c.v. gen·êtico
� 

Erro efetivo do lâtice 0,6012 Fator de correçao 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s. Não significativo

** 

16,18% 

137, 36% 

8,93% 

0,0756 
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Tabela 17. 
� - - - 2 

Analise da variancia da produçao de graos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 17 (ESALQ VD-2), em lâtice simples lOX 

10 s
2 

X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L.

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

1 

99 

18 

81 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 

Mêdia dos "crop crosses" = 4.590 kg/ha 

Mêdia dos "top crosses" seL 5,710 kg/ha 

Mêdia das testemunhas = 4.790 kg/ha 

Erro efetivo do lâtice 0,5095 

e.V. 

Efic. 

e.V. 

Fator 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidáde 

n.s. Não significativo.

lâtice 

Q.M.

0,0154 

1,0098 

1,3557 

0,4546 

0,8081 

= 

lâtice 

genêtico = 
~ 

de correçao 

** 

15,55% 

121,37% 

9,15% 

0,0665 
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Tabela 18. 2 Análise da variância da produção de grãos em kg/10 m corrigi� 

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 18 (ESALQ vn�2), em lâtice simples lOX 

10 s2 X Testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L.

Repetições 1 

Tratamentos (não ajustados) 99 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 

Erro Intra-Blocos 81 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 

Mêdia dos "top crosses" = 4.500 kg/ha c.v.

Mêdia dos "top crosses" sel. 5.400 kg/ha Efic. 

Mêdia das testemunhas = 4.010 kg/ha c.v.

Erro efetivo do lâtice = 0,4246 Fator

* Significativo ao nível de 5% de probabilidçtde
** Significativo ao nível de 1% de p:robéi,bilidçi,de 

n.s. Não significativo,

Q.M.

0,0149 

1,0106 

1,2368 

0,3770 

O, 7001 **

lâtice 14_, 48% 

lâtice = 125,61% 

genêtico = 8,93% 

de correçao = 0,0695 
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Tabela 19. 2 
Anâlise da variância da p rodução de grãos em kg/10 m corrigi-

dos para 15.5% de umidade e "stand" ideal de 50 plantas por 

parcela, do experimento 19 (ESALQ VD-2), em lãtice simples lOX 

10 s2 X testador. Estação experimental de Anhembi, S.P. 1976/ 

1977. 

Fonte de Variação G.L. Q.M.

Repetições 1 o,4344 

Tratamentos (não ajustados) 99 1,1016 

Blocos D. Rep. Ajustados 18 1,3953 

Erro Intra-Blocos 81 0,4128 

Total 199 

Tratamentos (ajustados) 99 O, 7163 

Mêdia dos "top crosses" = 4. 730 kg/ha C.V. lâtice =

Mêdia dos "top crosses" sel. = 5.950 kg/ha Efic. lãtice =

Mêdia das testemunhas = 4.630 kg/ha e .:v: genético =

-

Erro efetivo do lâtice = 0,4749 Fator de correçao

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

n.s. Não significativo.

** 

14,58% 

162,82% 

8,24% 

= 0,0828 
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Tabela 20. Rendimento de grãos em kg/ha dos 190 "top crosses".seleciona -

dos do ESALQ VF-1 (exp. n9s 01 a 09) e do ESALQ VD-2 (exp. n9s 

10 a 19) e das testemunhas correspondentes a todos os experi -

mentas, corrigidos para umidade de 15
7
5% e "stand" ideal de 50 

plantas por parcela, Produção em porcentagem da mêdia das tes 

temunhas do experimento e da média geral das testemunhas. Es

tação experimental de Anhembi, S.P. 1976/1977. 

N9 do 

exp, 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

Ident. das 
,._ . 

progenies 

10. 

09 

05 

33 

13 

56 

61 

96 

49 

97 

52 

25 

17 

12 

02 

22 

18 

24 

Produção de graos 

. % Rf>l. media % media geral 
kg/ha Rel. 

das -te�. do exp. do experimento 

7,430 139,66 160,47 

7 .. 320 137;59 158,09 

7.160 134,58 154,64 

6.880 129,32 148,59 

6.860 128,94 148,16 

6. 750 126,87 145,78 

6.590 . 123, 87 142,33 

6.550 123,12 141,46 

6,510 122,36 140,60 

6.490 121,99 140,17 

5.240 98,49 113, 17 

5,400 101,50 116, 63 

6,520 146,18 140,82 

6.440 144,39 139,09 

6,250 140,13 134,98 

5. 920 132, 73 127,86 

5,920 132,73 127,86 

5,570 124,88 120,30 

5.540 124,21 119, 65 

5.470 122,64 118,14 

(continua) 
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(continuaçao) 

Produção de graos 
N<? do Ident, das 

.... .  

rrédia % Rel. media geral exp. progen1es kg/ha % Rel. 
das tes. dq exp. do experimento 

02 07 5,370 120,40 115, 98 

02 46 5.370 120,40 115, 98 

ESALQ VF-1 4.430 99,32 95,68 

ESALQ VD-2 4.500 100,89 97,19 

03 20 5.630 127,37 121,59 

03 14 5,550 125,56 ll9,87 

03 82 5,320 120,36 114
1 
90 

03 41 5.320 120,36 114,90 

03 91 5.250 ll8,77 113, 39 

03 11 5.140 116,28 1 11,01 

03 04 5,040 ll4 ,02 108 7 85 

03 83 4. 990 ll2, 89 107, 77 

03 68 4.980 ll2,66 107,55 

03 60 4.910 1 11, 08 106,04 

ESALQ VF-1 4.060 91,85 87,68 

ESALQ VD-2 4,790 108,37 103,45 

04 83 5.920 140,28 127,86 

04 9D 5.700 135, 07 123,11 

04 20 5.400 127, 96 116 l 63 

04 88 5.250 124,40 113, 39 

04 67 5,200 123,22 112 ,31 

04 80 5,150 122,03 111,23 

04 68 4.920 116, 58 106,26 

04 44 4,820 114,21 104, 10 

04 9] 4. 750 112 ,55 105, 59 

04 57 4,730 112,08 102,15 

(continuação) 



N<? do 
exp. 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD.,..2 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

06 

06 

06 

06 

06 

06 

06 

06 

06 

06 

ESALQ VF�l 

ESALQ VD.,...2 

Ident. 
.,.. . 

das 
progen1.es 

86 

85 

79 

08 

97 

98 

61 

22 

35 

37 

20 

02 

12 

44 

74 

33 

42. 

16 

27 

80 

63 

(Continuação) 

Produção de graos 

% Rel. média % Rel .. média geral 
kg/ha das t.es � do exR. do experimento 

4.100 97,15 88,55 

4.350 103,08 93,39 

6.310 152,78 136, 38 

5.390 129,29 115,33 

5.330 129,05 115, 18 

5.190 125,66 112 ,09 

5,180 125,42 111,87 

5.180 125,42 111,87 

5.150 124,69 111,23 

5.140 124,45 111,01 

5.130 124,21 110, 79 

5.090 123 _,24 109,93 

3,940 95,39 85,09 

4,320 104,60 93,30 

6.030 139, 26 130,23 

6.000 138,56 129 ,58 

5,760 133, 02 124,40 

5.380 124,24 116,19 

5,350 123,55 115,55 

5.340 123,32 115,33 

5.280 121,93 114,03 

5.200 120,09 112 ,31 

5.090 117 ,55 109,93 

5.040 116 l 39 108,85 

4,450 102,77 96,11 

4.220 97,45 91, 14 

(continuação) 



N<2 do 
exp. 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

ESALQ VF-s-1 

ESALQ VD-2 

08 

08 

08 

08 

08 

08 

08 

08 

08 

08 

ESALQ VF""'l 

ESALQ VD-.,..2 

Ident. 
- . 

das 
progenies 

100 

57 

45 

55 

43 

77 

75 

15 

68 

62 

35 

54 

49 

01 

50 

55 

71 

03 

52 

74 

(continuação) 

Produção de 
-

graos 

% Rel. média· % Rel. kg/ha 
das tes. do exp. do 

5.840 136
) 
13 

· 5,810 135
J
43 

5.810 135,43 

5,650 131,70 

5,400 125,87 

5.370 125,17

5 ._ 160 120,27 

5,120 119, 34 

5,120 119,34 

5,120 119,34 

4,350 101,39 

4,240 98,83 

5.820 129,62 

5,720. 127,39 

5,640 125,61 

5,570 124
1
05 

5,560 123,83 

5,530 123,16 

5.480 122,04 

5,410 120,48 

5,360 119, 37 

5.320 118,48 

4,000 89,08 

4.980 110,91 

(continuação) 
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média geral 
experimento 

126,13 

l.25,48 

125,48 

122,03 

116 ,63 

115,98 

111,44 

110,58 

110,58 

110,58 

93,95 

91,57 

125,70 

123,54 

121, 81 

120,30 

120,08 

119,43 

118,35 

116,84 

115, 76 

114,90 

86,39 

107,55 



N9 de 
exp. 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

ESALQ VF-1 

ESAQL VD-2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ESALQ VF-1 

f SALQ VD-2 

11 

11 

11 

Ident. 
� . 

das 
progenies 

58 

56 

25 

96 

69 

87 

92 

23 

51 

09 

53 

87 

75 

98 

46 

65 

74 

38 

78 

09 

05 

68 

65 

(continuação) 

Produção de 
-

graos 

% Rel. média % Rel. média geral Kg/ha 
das tes .. do exp .. do experimento 

6.290 145,60 135,85 

6.040 139,81 130,45 

5. 960 127, 96 128, 72 

5.930 137, 26 128,07 

5.850 125,41 126,34 

5.810 134, 72 125,70 

5.810 134,49 125,48 

5.800 134,25 125,26 

5.690 131, 71 122,89 

3.950 91,43 85,31 

4.690 108,56 101,29 

6.120 137,52 132,18 

5.970 134,15 128, 94 

5. 920 133,03 127,86 

5,910 132,80 127,64 
-

5.900 132, 58 127,42 

5,840 131,23 126, 13 

5.840 131,23 126,13 

5.830 131,01 125,91 

5.820 130,78 125,70 

5.800 130,33 125,26 

4. 380 98,42 94,60 

4.510 101,34 97,40 

6.550 131,79 141,46 

6.470 130,18 139,74 

6.280 126,35 135, 63 

(continuação) 



N<? de 
exp. 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

13 

13 

13 

13 

'1dent. das 
- . 

progen1es

04 

88 

14 

46 

06 

80 

10 

35 

98 

96 

39 

60 

54 

66 

75 

49 

89 

45 

95 

28 

18 

66 

,(continuação) 

Produção de grãos 

kg/ha % Rel. mêdia· · % Rel. mêdia geral 
das tes. do exp.. do experimento 

6.210 124,94 134,12 

6.190 124,54 133,69 

6.170 124,14 133
)
26 

6.090 122,53 131,53 

6.070 122,13 131, 10 

5.970 120,12 128,94 

5.930 119,31 128,07 

4.890 98,39 105,61 

5.050 101,60 109,07 

6.600 130,69 142,54 

6.450 127, 72 139,30 

6.380 126,33 137, 7 9 

6.290 124,55 135, 85 

6.230 123,36 134,55 

6,230 123,36 134,55 

6.070 120,19 131, 10 

6,050 119, 80 130, 66 

6.030 119, 40 130,23 

5.970 118, 21 128,94 

4.770 94,45 103,02 

5.330 105,54 115, 11 

6.590 122,94 142,33 

6.520 121,64 140,82 

6.400 119, 40 138�22 

6.340 118,28 136,93 

(continuação) 



N9 de 
exp. 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD�2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

ESALQ VF�l 

ESALQ VD�2 

15 

15 

15 

15 

15 

-Ident.
- . 

das 
progen1es 

39 

54 

76 

43 

15 

56 

31 

65 

37 

67 

41 

47 

04 

72 

91 

17 

28 

48 

93 

66 

85 

67 

�continuação) 

Produção de 
-

graos 

% Rel. mêdia % Rel. mêdia geral kg/ha 
das tes. do exp .. do experimento 

6.330 ll8,09 136, 71 

6.240 ll6,41 134, 77 

6.230 ll6,23 134,55 

6.170 ll5,ll 133 ,26 

6,160 114, 92 133,04 

6.140 114,55 132,61 

5.300 98,88 114,47 

5.420 101,ll 117 ,06 

6.480 125,82 139,95 

6.430 124,85 138, 87 

6.420 124,66 138, 66 

6,340 123,10 136,93 

6.240 121,16 134, 77 

6.120 118,83 132, 18 

6.020 116,89 130,02 
-

5.950 115, 53 128,50 

5.950 115,53 128,50 

5.820 113 1 00 125\70 

4.950 96, 11 106, 91 

5.350 103,88 115,55 

6.750 146,73 145
)
78 

6.160 133
1
91 133 ,04 

6.000 130,43 129,58 

5.990 130,21 129,37 

5. 910 128,47 127,64 

{continuação} 



N9 de 
exp. 

15 

15 

15 

15 

15 

ESALQ VF---1 

ESALQ VD-2 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

ESALQ VF.,...,l

ESALQ VD-2 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

'.r:dent. 
- .

das 
progen1.es 

73 

97 

88 

12 

13 

25 

73 

29 

92 

27 

22 

16 

42 

76 

07 

70 

39 

64 

82 

89-

10 

62 

68 

(continuação) 

-Produção de graos

% Rel. media % geral Rel. media 
kg/ha das tes. do exp. do experimento 

5.900 128,26 127,42 

5.880 127,82 126,99 

5.870 127,70 126,78 

5,820 126,52 125,70 

5.760 125,21 124,40 

4,750 99
.,
34 98, 70 

4,630 100,65 104,31 

6,840 162,81 147., 73 

6.620 157.,58 142,98 

6 .. 380 151,86 137, 79 

6.090 144,96 131,53 

6.080 144,72 131,31 

6.030 143,53 130,23

6.030 143,53 130.'23 

5, �no 140,68 127,64 

5.750 136,87 124,19 

5.580 132,82 120 .,51 

3. 79.D 90,21 81,95 

4,610 1011,73 99,56 

6.030 125,88 130,23 

5.870 122,54 126,78 

5.760 120,25 124,40 

5,740 119,83 123,97 

5,730 119, 62 123,75 

5.700 118,99 123,11 

5.610 117,11 121,16 

(continuação) 



N9 de 
exp. 

17 

17 

17 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

19 

19-

19 

19 

19 

19 

19 

19 

Ident. 
- .

das 
progenies 

84 

77 

16 

85 

60 

26 

29 

46 

53 

79 

14 

84 

23 

31 

21 

96 

61 

47 

45 

98 

66 

69 

(continuação) 

,Produção de graos 

% ,ReL meé1ia mêdia geral 
, kg/ha % Rel. 

dás tes4.dô,e?(p, do experimento 

5.570 116, 28 120,30 

5.540 115, 65 119, 65 

5.530 115,44 119, 43 

4 .580 95,61 98,92 

5.000 104,38 107,99 

5.840 145,63 126,13 

5.630 140,39 121,59 

5.430 135,41 117,27 

5.400 134, 66 116, 63 

5.370 133,91 115,98 

5.340 133, 16 115, 33 

5.280 131,67 114, 03 

5.260 131,17 113 ,60 

5.260 131,17 113 ,60 

5.200 129,67 112,31 

3.850 96,00 83,15 

4,180 104,23 90,28 

7.060 152,48 152,48 

6.360 137,36 137,36 

6.140 132,61 132,61 

6.020 130,02 130,02 

5.840 126,13 126
.,
13 

5.720 123,54 123,54 

5.630 121,59 121,59 

5.630 121,59 121,59 

(continuação) 



N9 de Ident. das 
exp. progênies 

19 88 

19 32 

ESALQ VF-1 

ESALQ VD-2 

Media geral dos "top crosses" 

Media dos "top cresses" sel. 

Media das testemunhas 

(continuação) 

Produção de graos 

% Rel. ·rned ia' % Rel. kg/ha das tes. do exp. do 

5.570 

5,490 

4.410 

4.850 

120,30 

ll8,57 

95,24 

104,75 

= 4. 730 kg/ha 

= 5.810 kg/ha 

4.630 kg/ha 

70 

medi a, geral 
experimento 

120,30 

ll8,57 

95,24 

104,75 
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Tabela 21. Valores relativos â sobrevivência dos cruzamentos, por experi-

mento e mêdia dos tipos paternais. Estação experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

N9 de exp. Amplitude Média % Rel. ao "stand" 
ideal 

01 29-51 43,01 86,02 

02 30-52 43,61 87, 22 

03 26-50 43,03 86,06 

04 30-51 44,22 88,44 

05 34-48 42,60 85,20 

06 38-50 43,74 87 ,48 

07 30-50 42,58 85,16 

08 34-50 43,85 87,70 

09 34-50 44,23 88,46 

10 30-50 44,11 88,22 

11 36.50 43,89 87,78 

12 37-49 42,81 85 ,62 

13 39-50 44,30 88,60 

14 36-51 43,92 87,8!+ 

15 40-50 47,0l 94,02 

16 36-49 44,26 88,52 

17 33-49 43,84 87 ,68 

18 40-48 44,69 89 ,38 

19_ 41-50 45,10 90,20 

ESALQ VF-1 32-50 43,67 87,34 

ESALQ VD-2 24-50 41,32 82,64 

Média geral dos experimentos = 87,87% em Rel. ao "stand" ideal 

Média dos "top crosses" sel. 86,60% em Rel, ao "stand" ideal 

Média das testemunhas = 84,99% em Rel. ao "stand" ideal 



72 

Tabela 22. Valores relativos ã altura das plantas dos cruzamentos por ex

perimento e mêdia dos tipos parentais. Estação experimental 

de Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Amplitude Mêdia % Rel. 
-

mêdia N9 do exp. a 
(m) (m) das testemunhas 

01 2,40-2,57 2,45 96,08 

02 2,39-2,54 2,50 98,04 

03 2,41-2,73 2,58 101,18 

04 2,35-2,52 2,41 94,51 

05 2,40-2,49 2,44 95,69 

06 2,39-2,61 2,47 96,87 

07 2,43-2,59 2,s2 98,83 

08 2,33-2,53 2,46 96,47 

09 2,38-2,57 2,49 97,65 

10 2,35-2,46 2,39 93,73 

11 2,33-2,49 2,40 94 ,12 

12 2,18-2,45 2,34 91,77 

13 2,20-2,58 2,43 95,30 

14 2,30-2,42 2,38 93,34 

15 2,36-2,51 2,42 94,91 

16 2,22-2,46 2,35 92, 16 

17 2,23-2,42 2,32 90,98 

18 2,24-2,43 2,36 92,55 

19. 2,19-2,48 2,32 90,98 

ESALQ VF-1 2,53-2,76 2,61 102 .,36 

ESALQ VD.,.2 2,36-2,59. 2,49 97,65 

Mêdia dos "tpo (2,43 m) 95,30% Rel. 
-

rrédia 'das test. cresses = a 

Mêdia dos 11top cresses" sel. (2 ,50 m) 98,04% Rel. 
-

mêdia das test. = a 

Mêdia das testemunhas (2 �55 m) 100, 00% Re 1. ã media das test 
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Tabela 23. Dados relativos� distribuição do número de plantas acamadas 

(acamadas + quebradas) dos cruzamentos, por experimento e mê -

dia dos tipos parentais. Estação experimental de Anhembi, S. 

P., 1976/1977. 

% Rel. -

mêdia n<? do · Amplitude Média a exp. das testemunhas 

01 4-36 16,97 84 ,30 

02 7-40 20, 12 99,95 

03 5-41 21,23 105,47 

04 2-29 13 ,01 64,63 

05 3-32 15,85 7 8, 74 

06 9-38 15,29 7 5, 96 

07 8-41 19,31 95,93 

08 3-33 14, 86 73,82 

09 3-36 17,89 88,88 

10 4-38 14, 77 73,38 

11 3-41 19,05 94,64 

12 6-37 15,63 77 ,65 

13 5-28 13,37 66,42 

14 2-32 13 ,40 65,57 

15 6-31 14,98 74,42 

16 9-37 13, 96 96,35 

17 5-40 14,19 70,50 

18 2-27 12,24 60,81 

19 3-44 20,61 102,39 

ESALQ VF-1 9-44 21,22 105,42 

ESALQ VD-2 7-41 19,03 94,54 

Média dos "top crosses" (16,14 plantas) 80,16% em relação ã média 
das testemunhas 

Média dos "top crosses" sel. (15, 99 plantas) 79,44% em relação ã média 
das testemunhas 

Média das testemunhas = (20,13 plantas) 100,00% em relação ã média 
das testemunhas. 


