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1. RESUMO

Foi avaliado, pelo presente trabalho,o comport� 

menta concernente à produção de grãos e ao Índice de espigas por 

planta, de 176 progênies de irmãos germanos S 0 x S 0 (híbridos 

duplos crípticos) obtidas pelo intercruzamento dos Compostos 

"Flint" e "Dentado", correspondendo à fase inicial do método pr.:::_ 

posto por HALLAUER (1967a) e LONNQUIST e WILLIAMS (1967). Os 

Compostos "Flint" e "Dentado", sintetizados no Instituto de Ge 

nética da ESALQ/USP, são bastante prolíficos,possuem ampla va

riabilidade genética e alta produtividade e se encontravam,por 

ocasião das autofecundações e cruzamentos, em avançadas gera

ções de seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos. 

Os 176 cruzamentos foram testados em ensaios de 

produção, juntamente com 5 testemunhas, entre as quais o hibri 

do duplo Ag-152 R e a variedade Centralmex. Foram extrapolados 

os valores de produção de grãos para os compostos paternais, 

haja visto que os mesmos não foram incluídos nos ensaios. 

Dos resultados obtidos, por este trabalho, po

de-se tirar as seguintes conclusões: 
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- A heterose obtida, sugere que os dois compos

tos paternais sao boas fontes de obtenção de linhagens,pelo me 

todo proposto. 

- A obtenção de cruzamentos S 0 x S 0 mais produ

tivos que o hí brido e variedade controles, comprovam a eficiên

cia do método para identificar cruzamentos específicos superio 

res, obtidos entre populações previamente melhoradas e, o ele

vado rendimento de alguns cruzamentos, na primeira etapa do mi 

todo , mostram uma redução no tempo requerido para a obtenção 

de híbridos de milho. 

- O método é eficiente para o aumento de proli-

ficidade, haja visto o aumento verificada no Índice de espi-

gas por planta, correspondente ao aumento da produção. Baixas 

intensidades de seleção, aplicadas na primeira etapa do método, 

possibilitam a manutenção de uma maior variabilidade 

para permitir a continuidade do método. 

genética 

- A utilização de somente uma espiga,  dentro de

cada par de plantas, para o cruzamento entre as mesmas, e suficiente 

para a avaliação preliminar dos híbridos crípticos assim obtidos. 

- A liberação da variabilidade genética é mais rápi

da pelo uso de progênies de irmãos germanos interpopulacionais, quan 

do comparada ao uso de progênies de meios-irmãos intrapopulacionais, 

nas duas populações em questão. 

- D uso de um esquema de seleção recorrente recípr�

ca em famílias de irmãos germanos possibilitaria o aumento da hete 

rase entre os compostos "Flint" e "Dentado". 
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2. INTRODUÇl'íO

A sugestão para o melhoramento prévio de popu

lações de milho (LONNQUIST, 1951, 1961 e PATERNIANI, 1966, 1969), 

objetivando a utilização das mesmas como variedades sintéticas 

-

ou como fonte de linhagens superiores, e de origem bastante re 

cente. A partir da década de cincoenta, como consequência da 

evolução dos conhecimentos sobre a situação genética da produ

tividade do milho e, em particular, de uma compreensão das va-

riâncias genéticas em disponibilidade nessa espécie, 

essa situação tem evoluido continuamente. 

e que 

Não obstante sua larga difusão, o método do mi

lho híbrido, favorecido nas Últimas décadas pela bem sucedida 

utilização dos métodos de melhoramento de populações, que per

mitem uma maior eficiência na extração de linhagens superiores, 

tem no entanto ainda hoje, encontrado, em sua utilização, va

rias problemas, entre os quais: 

- O tempo, relativamente longo, dispendido com
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a obtenção das linhagens por meio, geralmen-

te, do tradicional método "standard". 

- A seleção, inteiramente casual no tocante

produção de grãos, efetuada entre e dentro das 

linhagens durante as várias gerações de auto

fecundação, uma vez que e baseada unicamente

em atributos agronômicos.

- A capacidade combinatória das linhagens obti-

das é completamente desconhecida até 

processo de endogamia se complete.

que o

- Os testes para a capacidade combinatória, as

sim como a seleção neles baseada, demandam um

maior número de geraçoes e, obviamente, desp�

sas adicionais.

Recentemente, HALLAUER (1967a, 1967b) e LONNQUIST 

do milho e WILLIAMS (1967) sugeriram modificações ao método 

híbrido, com o intuito de eliminar as desvantagens 

das pelo método "standard" de obtenção de linhagens. 

apresenta

□ proce-

dimento permite, teoricamente, a obtenção de híbridos simples 

em curto período de tempo e, suas modificações residem princi

palmente na utilização, como material básico, de populações de 

plantas prolíficas (plantas com duas ou mais espigas). 

O método é baseado no comportamento de 

nies de irmãos germanos interpopulacionais, denominados 

proge-

"HÍ -
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bridos duplos crípticos", obtidos pelo cruzamento entre popu-

lações melhoradas de milho. O método requer, para sua aplica-

ção, populações de plantas prolíficas pois, são realizados cru 

zamentos e autofecundações simultaneamente em uma mesma plan

ta, utilizando-se portanto, de duas de suas espigas, a primei

ra (superior) destinada ao cruzamento e a segunda (inferior) à 

autofecundação. A avaliação para capacidade específica de co� 

binação pode ser feita à cada geração de intercruzamento, pelo 

isolamento de progênies de irmãos germanos. Ao final do pro-

grama obtêm-se linhagens endogâmicas com alta capacidade de 

combinação para a síntese de híbridos simples, duplos ou tri-

plos. O método permite portanto, uma substancial redução no 

tempo requerido para a obtenção de linhagens para a 

de híbridos de milho. 

produção 

Este trabalho, d esenvolvido no Instituto de Ge

nética da Escola Superior de Agricultura »Luiz de Queiroz", em 

Piracicaba, Estado de São Paulo, tem por objetivos: 

- Testar a viabilidade do método dos híbridos 

crípticos em nossas condições, uma vez que tra 

ta-se de um método de grande importância na 

atualidade, utiliza_ndo-se, para tanto,de duas 

populações prolíficas bem adaptadas, o Campo� 

to Dentado e o Composto »flint", ambos sinte

tizados no Instituto de Genética da ESALQ/USP. 
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- Avaliar o comportamento das populações cita-

das, corno gerrnoplasrna básico para a obtenção

de linhagens, pelo método mencionado.
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3. REVISAO DA LITERATURA

3. 1. O metodo do milho hibrido

Inúmeras revisões detalhadas sobre as diferen

tes etapas da evolução dos métodos de melhoramento de milho, 

particularmente do método do milho híbrido, já foram realiza

das por vários autores ( SPR AGUE, 1955; PATERNIANI, 1966; MAGNA-

VACA, 1973; LOPES, 1974). Por esta razão procuraremos tão só-

mente citar os principais eventos que determinaram o advento 

e desenvolvimento do método do milho híbrido, deixando de nos 

detalhar em relação aos mesmos. 

Os primeiros estudos sobre autofecundação em mi 

lho, provavelmente realizados por D arwin em 1877 (SPRAGUE, 1955), 

seguidos dos trabalhos de BEAL (1877_) e de MORROW e G ARDNER 

(1893) referentes à hibridações intervarietais, que evidencia

ram a ocorrência de heterose para rendimento de graos em mi

lho, estimularam a realização de estudos posteriores como os 

de SHULL (1908, 1909} e os de EAST (1908, 1909), com endogamia 



e cruzamentos, que vieram a culminar com o advento do 

do milho híbrido. 
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método 

À princípio, algumas dificuldades surgiram no 

tocante a aplicação prática do método. Essas dificuldades fo-

ram então sanadas pela sugestão de JONES (1918), para a utili

zaçao do híbrido duplo e pelos estudos de JENKINS (1934), DOX

TATOR e JOHNSON (1936) e ANDERSON (1938) por intermédio do mé

todo de previsão do híbrido duplo. 

Os programas de melhoramento, visando a obten-

çao de híbridos de linhagens, envolvem geralmente, três etapas 

distintas (RICHEY, 1950): 

Obtenção, por meio de autofecundação e sele-

ção, de linhagens melhoradas para certas ca

racterísticas agronômicas de interesse. 

Identificação das linhagens mais 

rias para determinados propósitos. 

satisfató-

- Utilização prática das linhagens selecionadas

em alguns tipos de híbridos.

Inúmeros métodos têm sido propostos e utiliza

dos para a obtenção e avaliação de linhagens puras, objetivan

do aumentar a eficiência do método do milho híbrido. Várias re 

visões detalhadas foram, também, realizadas sobre o assunto 

por RICHEY (1·950), SPRAGUE (1955), JUGENHEIMER (1958) e PATER-
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NIANI (1966). Nessas revisões os seguintes métodos sao cita-

dos: Método "standard", Melhoramento convergente e retrocru-

zamento (RICHEY, 1927), Método da cova simples (JONES e SIN

GLETON, 1934), Seleção por "pedigree" (HAYES e JOHNSON, 1939 e 

JOHNSON e HAYES, 1940); Seleção gamética (STADLER, 1944), Di

plÓides homozigÓticos (CHASE, 1949) e suas modificações, propo� 

tas por BURNHAM (1946) e pelo próprio autor do método (CHASE, 

1952); Teste precoce (SPRAGUE, 1946 e LONNQUIST, 1950).

O método "standard" e, dentre todos, o mais uti 

lizado. Por esse tradicional método, as linhagens, de uma ma-

neira geral, são obtidas pela seleção das plantas que apresen-

tam as melhores características agronômicas. São realizadas 

de 3 à 4 autofecundações sucessivas e a seleção é praticada a 

cada geração, entre e dentro das progênies de autofecundação, 

eliminando-se as plantas com características agronômicas infe-

riores. As linhagens S 3 ou S4 obtidas, são então testadas pa-

ra capacidade geral de combinação e posteriormente, para capa-

cidade específica de combinação. P e 1 a d e s cri ç ão d o método, cons-

tata-se que o tempo dispendido na obtenção e avaliação das li-

nhagens é longo e dispendioso, que a seleção é feita somente 

com base em características agronômicas tornando casual o de-

senvolvimento de linhagens no tocante à produção e, finalmen-

te, que somente possibilita o conhecimento da capacidade combi 

natória das linhagens ao final do programa. 

Os testes utilizados na avaliação das linhagens 



• 1 O •

obtidas por um procedimento qualquer são também de grande im-

-

portância. O valor dessas linhagens e revelado pela sua capa-

cidade geral de combinação, que indica os efeitos aditivos dos 

genes e, pela capacidade específica de combinação, que reflete 

às efeitos gênicos não aditivos tal como os efeitos dominantes 

e epistáticos dos genes. A capacidade geral e específica de 

combinação foram conceituadas por SPRAGUE e TATUM (1942). 

PATERNIANI (1969) tecendo considerações sobre o 

método do milho hibrido comenta que, depois de 1930, os novos 

hibridos obtidos eram relativamente pouco superiores aos já 

existentes, muito embora a soma de esforços dispendidos fosse 

bem maior que quando da obtenção dos primeiros hibridos. O me

lhoramento de populações à serem utilizadas como material bási 

co para a extração de novas lin hagens, superiores às já exis-

tentes, foi então sugerido por LONNQUIST (1949, 1951, 1961) e 

PATERNIANI (1966, 1969}. 

E xistem vários métodos que foram idealizados com 

o intuito de se promover o melhoramento de populações à serem

utilizadas como fonte de linhagens endogâmicas para produção de 

hibridos. Vários esquemas utilizados, com o objetivo de aumen-

tar a frequência de genes superiores em populações, sao cita-

dos em PATERNIANI (1966, 1969). 

A grande variabilidade existente em diferentes 

raças e variedades de milho, passou à ser melhor aproveitada 

com a introdução de métodos de formação de compostos. Esses com 
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postos, representando vários tipos de milho existentes, afere 

cem uma maior oportunidade de seleção de vários atributos de 

interesse agronômico (CASTRO, GAR DNER e LONNQUIST, 1968 e PA-

TERNIANI, 1968). À partir daí, novos métodos surgiram, como 

consequência do melhoramento de populações, objetivando, nao 

s6 incrementar a eficiência na obtenção de linhaKens e hÍbri-

dos, como também minimizar o tempo dispendido em sua obtenção. 

Dentre outros, u m  método que pode ser iniciado 

à partir da síntese de dois compostos portadores de suficiente 

variabilidade genética e, que quando cruzados entre si, mos-

trem heterose, foi proposto por EBERHART, HARRISON e OGADA (1967). 

Este método, segundo LONNQUIST e WILLIAMS ( 1967), pode ser ut.:!:_ 

lizado efetivamente na redução do tempo requerido no desenvol-

vimento de híbridos superiores. A seleção para capacidade es-

pecífica de combinação pode, por esse procedimento, ser feita 

à cada geração de intercruzamentos das duas populações, por 

meio do isolamento de famílias de irmãos germanos, denominados 

"HÍbridos Duplos Crípticos". 

3.2. O método dos hibridos duplos cripticos 

A denominação de "híbridos duplos crípticos", 

aplicada às famílias de irmãos germanos interpopulacionais por 

LONNQUIST e WILLIAMS ( 1967) ,  e devida ao fato de que, sendo uma 

planta de uma população qualquer, provavelmente heterozigota 



em um grande numero de loci e, portanto, produto da 

. 12. 

união de 

dois gametas diferentes, pode-se imaginar duas linhagens homo-

zigóticas que, produzindo esses dois gametas, reconstituiriam 

a referida planta. Essa seria, portanto, um híbrido simples, 

oriundo do cruzamento entre duas linhagens que o melhorista ain-

da não tem e que, portanto, são linhagens ocultas ou "crípti-

c as". Cruzando-se plantas de d uas populações diferentes, as 

quais se consideram híbridos simples crípticos, obtem-se um 

híbrido duplo críptico, segundo descrição feita por MAGNAVACA 

(1973). 

Baseado nestes princípios, um métudo que tem por 

finalidade selecionar os melhores pares de linhagens puras, du 

rante o processo de endogami9 das mesmas, foi sugerido 

HALL AUER (1967a, 1967b) e LONNQUIST e WILLI AMS (1967). 

por 

Exis-

tem pequenas diferenças entre a metodologia utilizada por es-

ses autores, mas e um método que possibilita maximizar a sele

çao entre pares de genótipos, c om base na sua performance de 

rendimento, em combinações híbridas, utilizando-se para tanto 

de plantas prolíficas. Este método difere da maioria dos méto 

dos tradicionais de melh oramento pois são selecionados, em ca-

da geração de endogamia, pares de genótipos ao invés de geno-

tipos individuais. A metodologia utilizada por HALLAUER (1967a), 

já acrescida das modificações utilizadas 

WILLIAMS (1967) é descrita a seguir. 

por LONNQUIST e

FASE I - São realizadas autofecundações em pla� 

tas individuais S nas duas populações, utilizando-se.para tan 
o
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to J das espigas inferiores. As autofecundações sao efetuadas 

afim de se manter o genótipo das plantas para a próxima etapa. 

Cerca de dois a três dias depois sao realizados os cruzamen-

tos entre as plantas individuais S 0 já autofecundadas,das duas 

populações, utilizando-se, desta feita, das espigas superio-

res. Os híbridos So x So produzidos, sao avaliados em ensaios 

de produção e, as sementes oriundas da autofecundação de cada 

planta S0, sao armazenadas para a etapa seguinte. Uma intensi 

dade média de seleção, de 30 à 50%, é sugerida, caso os cruza-

-

mentas nao possam ser testados rigorosamente pela insuficiên-

eia de sementes. 

FASE II - Os pares de linhagens S1, correspon-

dentes ao cruzamento So x So, selecionados na primeira 

são plantados pareados pelo esquema espiga-por-fileira. 

fase, 

Repe-

te-se então, entre as plantas dos pares de progênies S1, o mes 

mo procedimento utilizado em S o para os cruzamentos e autofe-

cundações. Sugere-se que, de 4 à 6 cruzamentos sejam feitos 

dentro de cada par de progênies S1, Da mesma forma anterior, 

as progênies, agora S1 x S1, sao avaliadas em ensaios de pro-

dução. Sugere-se, também aqui, uma seleção de intensidade mé-

dia, ou seja, de 30 à 50%. 

FASE III - As sementes S2, do material selecio-

-

nado, sao plantadas, espiga-por-fileira, em pares que corres-

pondem aos cruzamentos S o x S 0 iniciais. Cruzam-se e auto-
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fecundam-se as plantas S2, Da mesma forma anterior, os cruza-

mentos S2 x S 2 são avaliados em ensaios de produção e nova se

leção é realizada para dar continuidade aos cruzamentos e auto 

fecundações entre as plantas das progênies S 3 • 

FASE n - O processo é repetido até que as pro-

�ênies autofecundadas selecionadas até o momento atinjam um bom 

nivel de homozigose e homogeneidade. 

O interesse principal do método sugerido por 

HALLAUER (1967a, 1967b), reside na performance das combinações 

específicas pois, a seleção é feita entre os pares de genóti-

pos. As avaliações, inicial e subsequente, são feitas para e� 

sas combinações específicas,·.possibilitando assim, uma maximi

zaçao da seleção para os efeitos genéticos não aditivos e au-

mentando, também, a eficiência no desenvolvimento 

simples. 

de híbridos 

Uma eficiente aplicação prática dessa metodolo-

gia e relatada por HALLAUER (1967a, 1967b, 1973). 

balhos, visando a obtenção de h íbridos crípticos, 

de duas populações prolíficas: o Composto "Pioneer" 

Em seus tra 

utilizou-se 

("Pioneer 

Two-ear-C_omposite") e o Sintético "Iow a" ("Iowa Two-.ear-Synthetic"). 

Obteve primeiramente, 144 progênies So x So e os pares de se-

mentes correspondentes S1 à cada cruzamento. As progênies 

So x So foram testadas em ensaios de produção e foram selecio-

nadas, à partir daí, os 54 melhores cruzamentos. Nessa fase, 
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somente 2 cruzamentos apresentaram rendimentos superiores a me 

dia dos híbridos controles. O método, na geraçao S 5 , teve to-

dos os 14 híbridos selecionados excedendo a m�dia dos contra-

les. O método prosseguiu até a geração S 6 onde somente 5 das 

progênies representativas das plantas S 0 originais, foram in

cluídas nos 14 híbridos que, conforme já citado, foram superi� 

res a média dos híbridos controle. 

LONNQUIST e WILLIAMS (1967) relatam os resulta

dos obtidos com a aplicação do método, como originalmente pro

posto, empregando as populações SSSIII e BIV' que se encontra

vam nos ciclos III e IV, respectivamente, de seleção recorren-

te para capacidade geral de combinação. Foram obtidas 102 pro 

gênies de irmãos germanos, híbridos crípticos, S 0 x S 0 que fo-

ram avaliadas em ensaios de produção. Observou-se uma hetero-

se média de 31%, variando de -8% à 51%, o que revela uma gran-

de variação entre as 102 progênies. O rendimento médio dos 

cruzamentos S 0 x S 0 foi 6% maior que a média dos híbridos tes-

temunhas. Foram selecionados os 5 melhores cruzamentos S 0 x S 0 

e, à partir desses, obtidos cruzamentos S 1 x S 1 que foram tes 

tados em ensaios de produção. Não houve diferenças significa-

tivas entre o rendimento dos S 1 x S1, quando comparados com os 

So X So, Diferenças significativas foram observadas entre cru 

zamentos dentro de cada família. 

Em nosso meio, SILVA (1970) utilizou-se do méto 

do dos híbridos crípticos, descrito por LONNQUIST e WILLIAMS 
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(1967), empregando as populações Cateto PG e Azteca PG, ante-

riorrnente selecionadas para prolificidade e produtiv idade; as 

populações MA YA V e IAC-1 IV, selecionadas para produção e; a 

população WP-12, não melhorada. Apesar do reduzido numero de 

cruzamentos, onde Cateto PG x Azteca PG apresentou o maior nu-

mero, ou seja, 54 cruzamentos, foram constatados expressivos 

ganhos genéticos em quase todos os grupos de cruzamentos indi-

viduais. Foi também observ ada, pelo autor, uma tendência gen� 

ralizada para urna maior produtividade quando o Índice de espi-

gas é elevado. Alguns cruzamen tos específicos chegaram a exce 

der em 40 à 50% às testemunhas, em rendimento de grãos. Como 

testemunha foi utilizado o híbrido intervarietal MAYA IV x IAC III. 

MAGNA VACA (1973) realizou um programa de rnelho-

rarnento de milho, no Estado de Minas Gerais, aplicando o pro 

cesso de obtenção de linhagens extraido do método dos híbridos 

crípticos proposto por HALLAUER (1967a) e LONNQUIST e WILL IAMS 

(1967). Utilizou-se de duas populações de ampla base genética, 

denominadas Cateto Colômbia Composto e Dentado Composto A. Fo

ram obtidos 104 cruzamentos So x So que foram testados em en-

saias de produção. Selecionou-se 39 dos 104 híbridos crípti-

cos, o que corresponde à uma intensidade de seleção de 37,5%. 

Em urna segunda fase, o material selecionado deu origem 89 

progênies S1 x S1 que foram testadas em ensaios de produção. Se

lecionou-se então, 33 dos 89 híbridos crípticos, o que corres-

ponde à uma intensidade de seleção de 37,2 %. Esses cruzamen-

tos selecionados correspondem à 2 4% das famílias de irmãos ge� 
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tos selecionados, 25 forneceram progênies S 1 x S 1 que 
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cruzamen-

foram 

utilizadas para o prosseguimento do programa. O autor encon-

trou alta heterose em cruzamentos específicos de progênies S 0 • 

Alguns híbridos S 1 x S 1 foram superiores à produção dos melho

res híbridos da região de Sete Lagoas, Minas Gerais. 

Um outro estudo, no qual foi utilizado o método 

dos híbridos crípticos, é relatado por LOPES (1974). Nesse tra 

balho, correspondente à fase inicial do método, efetuou-se a 

avaliação do comportamento de p rogênies S 0 x S 0 , obtidas de cru 

zamento entre os Compostos " A" e "B" , prolíficos, sintetizados no 

Instituto de Genética da ESALQ/USP, em Piracicaba, São Paulo. 

Um total de 173 progênies fdi obtido e, essas progênies foram 

testadas em ensaios de produção. 

5,14% em relação à média dos pais. 

Verificou-se uma heterose de 

Selecionou-se 69 cruzamen-

tos S 0 x So mais produtivos e observou-se uma heterose de 19,23% 

em relação à média dos pais. Isto sugere que os Compostos "A" 

e "B", constituem-se em boas fontes para a obtenção de linhagens. 

Foi constatado também que, entre os 173 híbridos crípticos te� 

tados, 78 deles mostraram-se superiores, no que diz respeito 

ao rendimento, as testemunhas híbrido duplo Ag-152 R e a varie 

dade Centralmex. 

Vaie ser salientado que, as fases do método dos 

híbridos crípticos não são, necessariamente, feitas em perío-

dos agrícolas distintos. Os cruzamentos e autofecundações fei 
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tas na geraçao S 1 , podem ser realizadas simultaneamente a ava

liação das progênies S 0 x S 0 , com a desvantagem porém, de que 

somente 30 à 50% dessas autofecundações e cruzamentos serao 

aproveitados. 

O método da se 1 e ção recorrente recíproca em pr� 

gênies de irmãos germanos, sugerido por HALLAUER e EBERHART 

( 1970), tem alguma semelhança com o método dos h íbridos crípt.:!:_ 

cos. Enquanto que no Último, a seleção aumenta a frequência 

dos genes complementares nas duas populações, incrementando a 

capacidade específica de combinação, o método proposto por 

HALLAUER e EBERHART (1970) objetiva, por meio da seleção, au-

mentar a frequência de genes que contribuem para a variância 

aditiva, explorando portanto', a capacidade geral d e combina-

çao. Essa metodologia, ou seja, seleção recorrente recíproca 

em familias de irmãos germanos, foi utilizada, mais recentemen 

te, por MORO et alii (1974). Através de ensaios de 297 fami-

lias S 0 x S 0 , obtidas de duas populações sintetizadas no Insti 

tuto de Genética da ESALQ/USP, os Compostos "A" e "B", os autores 

verificaram que a média dos tratamentos ensaiados, foi supe-

rior à média das testemunhas, em todos os experimentos reali

zados. 

Embora os resultados e aspectos aqui menciona-

dos forneçam fortes evidências da capacidade do método, em de-

tectar e aproveitar efeitos genéticos altamente especificas, 

um estudo realizado recentemente por ZINSLY (1977), que teve 
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por objetivos avaliar as possibilidades da obtenção de ,híbri

dos comerciais, para as condições brasileiras, à partir do mé-

todo proposto por LONNQUIST e WILLIAMS (1967) e HALLAUER (1967a), 

em dois compostos sintetizados no Instituto de Genética da 

ESALQ/USP, mostraram os seguintes resultados, baseados em en

saios de produção, no sucesso da obtenção de cruzamentos e no 

comportamento das linhagens: 

Das plantas S0 que deram híbridos superiores, 

nao se obtiveram linhagens consideradas comer 

ciais. 

- A consanguinidade (F = 0,50) , diminuiu a pro

lificidade das plantas, comprometendo a con

tinuidade do método,

- Os melhores híbridos S1 x S1 suplantaram, em

peso de grãos, os cultivares Centralmex e

Ag-152R, porém foram inferiores no tocante

susceptibilidade ao acamamento e porte das

plantas,

O método, como originalmente proposto, nao e

viável entre as populações disponíveis no nos

so pais. Assim, foram sugeridas algumas mod�

ficações ao método, esperando que o mesmo,de�

sa forma, possa ser aproveitado em nossas con

dições.
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O método dos híbridos crípticos exige, para sua 

aplicação, plantas prolíficas em pelo menos uma das populações 

paternais. Descrevendo o método da seleção recorrente no de-

senvolvimento de variedades sintéticas, JENKINS (1940) suge-

riu, quando a população paternal é prolífica, o uso de uma es-

piga para autofecundação e da outra para cruzamentos. Alguns 

estudos preliminares já haviam, ·no entanto, sido realizados, 

por meio de polinizações duplas para produzir sementes auto-

fecundadas e cruzadas na mesma planta. Assim,sementes autofe-

cundadas e cruzadas foram obtidas por SPR AGUE (1939) e WILLIAMS 

et alii (1965). 

Não so a existência inicial do caráter prolifi-

cidade e importante. A manJtenção do caráter, durante o desen 

volvimento do método é essencial ao sucesso do mesmo. Popula-

ções de plantas prolíficas apresentam também, melhores resulta 

dos quanto à produção de grãos. Vários estudos realizados, ta 1 

como os de FREEM AN (1955), JOSEPHSON (1957, 1961) e COLLINS 

et alii (1965), indicam a maior produtividade dos milhos pro-

lificos em relação aos milhos não específicos. BAUMAN (1960) de 

monstrou que, em média, 25% da produção total foi fornecida p�

las espigas secundárias. LONNQUIST (1967) em trabalho clássi-

co, obteve acréscimos de 6,28% no rendimento de grãos, por ci-

elo de seleção massal para produtividade, em 5 ciclos. Final-

mente, resultados apresentados por HALLAUER (1973) demonstram 

a importância da capacidade de produção de sementes da espiga 

secundária, no desenvolvimento de híbridos de rendimento supe-
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rior. Cerca de 31% da produç§o de graos, de 14 híbridos sim-

ples selecionados, foi fornecida pelas espigas inferiores ou 

secundárias. 
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4. MATERIAIS E MtTODOS

4.1. Caracterização dos materiais 

Os materiais utilizados no presente trabalho, 

sao oriundos de populaç6es d� milho, formadas em grande parte

à partir de amostras do· Programa Agrícola Mexicano da Funda-

ção Rockefeller. Essas populaç6es, denominadas Composto "Oen-

tado" e Composto "Flint", foram sintetizadas no Instituto de 

Genética da ESALQ/USP, em Piracicaba, Estado de São Paulo,e en 

contravam-se, por ocasião das autofecundaç6es e cruzamentos, 

em geraç6es adiantadas de recombinação e de seleção entre e den 

tro de famílias de meios-irmãos. Os compostos "Dentado" e

"Flint" além de prolíficos, condição esta necess�ria à aplica-

ção do método, possuem grande variabilidade genética. 

salientar que, os chamados "Compostos", t�m recebido, 

Vale-se 

ultima-

mente, grande atenção por parte dos melhoristas, quando da pl� 

nificação e execução de seus programas de melhoramento. 

O Composto "Dentado" foi obtido a partir de cru 
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zamentos entre milhos brancos e amarelos, representativos de 

germoplasmas do México, Am�rica Central e Am�rica do Sul, en

quanto que o Composto "Flint", foi obtido pelo cruzamento en-

tre milhos brancos e amarelos, de endosperma do tipo duro 

t"Flint"), representativos de germoplasmas originados princi-

palmente da América Central, Colômbia e Brasil. Uma breve des 

crição das amostras de milho utilizadas na formação desses dois 

compostos pode ser encontrada em PATERNIANI (1968). 

A metodologia seguida na síntese dos dois 

postos, ou seja, os Compostos "Flint" e "Dentado", pode 

resumidamente, assim descrita: Os tipos de milho com 

diversidade genética e com características apropriadas 

com-

ser, 

grande 

foram 

intercruzados, garantindo as�im, uma efetiva participação dos 

mesmos. Os compostos, assim obtidos, foram submetidos à recom 

binação por três gerações de polinização aberta, praticando-se 

à seguir um ciclo de seleção massal e, posteriormente, três 

ciclos de seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos p�

ra o aumento de produtividade. A finalidade desses compostos, 

segundo PATERNIANI (1968), e a de essencialmente melhor se 

aproveitar a variabilidade genética existente nas raças e va-

riedades. Ainda recentemente,os Compostos "Flint" e "Dentado" 

passaram a receber as denominações de ESALQ VF-2 e ESALQ VD-1, 

respectivamente (PATERNIANI et alii, 1977). 

Como testemunhas foram utilizados: O híbrido du 

plo Ag-152R, com grãos de aparência semi-dentada e de colora-
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tes Agroceres S.A., e de grande aceitação comercial na 
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Semen

região 

de Piracicaba; a v ariedade Centralmex, sintetizada no Institu-

to de Genética da ESALQ/USP, também de grande aceitação comer 

6ial; o Composto "A"; o Composto "B" e a sétima geração de in

tercruzamentos entre esses dois Últimos compostos (F 7 ). Os Com 

postos "A" e "B" também foram sintetizados no Instituto de Ge

nética da ESALQ/USP, à partir de 10 populações do Banco de Ger 

moplasmas desse Instituto. Uma breve descrição dessas duas p� 

pulações pode ser encontrada em PATERNIANI (1968).

4.2. Obtenção dos cruzamentos S 0 x S 0

As sementes foram semeadas em linhas alterna-

das, ou seja, de maneira tal, que à cada linha semeada com o 

Composto "Flint", seguia-se uma outra semeada com o Composto 

"Dentado" e, assim sucessivamente, com a finalidade de serem 

facilitados os cruzamentos entre as plantas dos dois compostos. 

Por ocasião do florescimento, uma seleção vi-

sual de plantas com características agronômicas favoráveis, foi 

realizada no Composto "Dentado". Simultaneamente, a segunda 

espiga (espiga inferior) de cada planta foi autofecundada. Na 

mesma epoca, as mesmas operaçoes foram levadas a termo no Com

posto "Flint" sendo que, as autofecundações em ambos os campo� 
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tos, foram realizadas afim de se preservar os genótipos das 

plantas. 

Cerca de dois dias apos àquelas operaçoes, a es 

piga superior (primeira espiga) de cada planta, anteriormente 

autofecundada, dos dois compostos, foram polinizadas de manei

ra que, cada planta selecionada do Composto "Flint" foi,manual 

mente, polinizada pelo pólen de uma planta do Composto "Den-

tado", igualmente selecionada e localizada na linha adjacente. 

Assim realizados os cruzamentos, procedeu-se à identificação 

dos mesmos juntamente com as respectivas autofecundações. Fo-

ram realizadas 1.000 autofecundações em cada um dos 

obtendo-se, simultaneamente, 1.000 cruzamentos. 

compostos 

De acordo com LDNNQUIST e WILLIAMS (1967), pa

ra que se pudesse evitar a ocorrência da dominância apical,que 

impede o desenvolvimento da segunda espiga (inferior) quando a 

primeira espiga (superior) é primeiramente fertilizada,os cru 

zamentos na espiga superior de cada planta, foram realizados 2 

dias após terem sido procedidas as autofecundações nas espigas 

inferiores dessas mesmas plantas. 

Uma nova seleção visual foi realizada apos a co 

lheita desta feita nas espigas, com a finalidade de se elimi-

nar aquelas com características indesejáveis, bem como aquelas 

representantes de autofecundações e de cruzamentos que se apr� 

sentaram com insuficiente quantidade de sementes S 1 ou S 0 x S 0 , 

respectivamente, necessárias ao prosseguimento do método em g� 



• 2 6 •

raçoes futuras. Dessa forma foram obtidos 176 cruzamentos com 

os respectivos pares de sementes remanescentes S1• 

4.3. Ensaios de produção 

A avaliação das 176 progenies de irmãos-germanos 

S 0 x S0 foi realizada, obedecendo-se aos delineamentos descri

tos à seguir: 

Experimento I - Em látice simples duplicado 

10 x 10 (4 repetições). O experimento I constou de 95 proge-

nies de irmãos-germanos S 0 x S 0 • E,; como testemunhas, do Campos-

to "A", do Composto "B", da geração F 7 do cruzamentos entre es 

ses dois compostos, do Ag-152 R e da variedade Centralmex tota 

lizando, dessa forma, 100 tratamentos. 

tições). 

Experimento II - Em látice triplo B x 8 (3 rep� 

O experimento II constou de 59 progênies de irmãos -

-germanos S 0 x S0 e das mesmas testemunhas do experimento I,to 

talizando 64 tratamentos. 

Experimento III - Em blocos casualizados com 

duas repetições. O experimento III incluiu as 22 progênies 

de irmãos-germanos S 0 x S 0 restantes e das mesmas testemunhas 

já citadas totalizando 27 tratamentos. 

Em ensaios foram realizados em urna area cedida 
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ao Instituto de Genética da ESALQ/USP, localizada no Bairro 

de Água Santa, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, à 

uma altitude de 556 metros e latitude de 22 ° 43'. Os ensaios 

foram instalados entre os dias 15 e 31 de outubro de 1975. 

O espaçamento adotado foi de 0,40 metros entre 

covas e de 1,00 metro entre linhas. Foram estabelecidas assim, 

25 covas por parcela de 10 metros e semeados 3 grãos por cova, 

totalizando 75 sementes por parcela. 

O desbaste, procurando-se manter 2 plantas por 

cova, foi efetuado 15 dias após o plantio pois, segundo VIEGAS 

(1966), o desbaste, quando efetuado nesse estágio do desenvol

vimento das plantas, não chega à ocasionar prejuízos sérios a 

produção. Assim, 

foi reduzido para 

o » stand » inicial de 75 plantas por parcela,

um » stand » de 50 plantas por parcela (2 pla�

tas por cova), o que corresponde à uma densidade populacional 

de 50.000 plantas por hectare. Os 3 experimentos totalizaram, 

portanto, 646 parcelas, além de 3 linhas plantadas ao redor dos 

ensaios, como bordadura, com a variedade Centralmex. 

4.4. Obtenção dos dados 

Imediatamente apos o completo desenvolvimento 

vegetativo das plantas, procedeu-se a anotação dos dados refe-

rentes às características das mesmas, em condições de campo. 
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Assim, foram coletados dados referentes a: 

- "Stand" final - Antes da colheita foi anota-

do o "stand" final para todos os tratamentos,

ou seja, o número de plantas por parcela na

ocasião da colheita, assim como foi anotado o

numero de plantas acamadas e quebradas, em

porcentagem com relação ao "stand" final.

Índice de espigas por planta - Foi realizada 

uma contagem do número de espigas por 

la, em cada um dos tratamentos, nos 3 

parce

expe

parcela rimentos. O total de espigas por 

foi dividido pelo correspondente "stand" des

sa parcela, obtendo-se assim o Índice de espi 

gas por planta. 

Efetuadas essas determinações por ocasião da co 

lheita, procedeu-se então às determinações 

consistiram de: 

de laboratório que 

Peso de espigas - Foram pesadas as espigas cor-

respondentes a cada parcela, determinando-se 

assim, o peso de espigas por parcela em ki-

logramas (kg) . 

Peso de graos - À seguir, as espigas foram de

bulhadas eliminando-se os sabugos, apos o
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que , nova pesagem foi efetua d a à fim d e 'Se d e -

terminar o rendimento em graos, para cada tra 

tamento, em kilogramas (kg). 

- Teor de umidade - O teor de umidade dos graos,

em porcentagem, para cada tratamento, foi de-

terminada tomando-se uma amostra de 100 gra-

mas de sementes previamente homogeneizadas em

recipientes impermeáveis. A homogeneização

das sementes em recipientes impermeáveis é n�

cessária para que a determinação da umidade

possa ser feita 24 horas após. As determina

ç6es foram feitas em um aparelho "Steinlite

Eletronic Tester" modelo G.

4.5. Correção dos dados 

Obtidos os valores para produção de graos por 

parcela, o teor de umidade das sementes foi ajustado para 

15,5%, constante para todos os tratamentos, utilizando-se da 

seguinte fórmula: 

p 15 - º :, :J � 

P (1 - U) 
c 

(1 - 0,155) 
onde: 

P = Peso seco corrigido para 15,5% de umidade.15,5% 

P = Peso de campo observado. 
c 
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u 

( 1 

= Umidade observada. 

0,155) Expressa a matéria-seca quando a umidade 

15,5%. 

de 

As correçoes para um "stand" de 50 plantas por 

parcela, para cada parcela, foi realizada por meio da fórmula 

de ZUBER (1942), considerada como adequada para se obter uma 

boa estimativa da parcela em questão, desde que o numero de 

plantas falhadas não supere a casa dos 20%. A fórmula é a se-

guinte: 

p 
CC 

= p 
c 

H - 0,3 F
X 

H - F

onde: 

P = Peso de campo corrigido para 15,5% de umidade e 
CC 

de 50 plantas por parcela. 

"stand" 

P = Peso de campo em kg, corrigido para 15,5% de umidade. 
c 

H = "Stand" ideal ou numero final de plantas por parcela. 

F = Número de falhas por parcela. 

Esta fórmula adiciona a produção, 0,7 do rendi

mento médio para cada planta falhada e considera que 0,3 de sua 

produção é recuperada pelo aumento da produtividade das plan-

tas vizinhas. 
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4.6. Anâlise estatlstica 

Com os dados de produção de graos das parcelas, 

ajustados para umidade de 15,5% e "stand" ideal de 50 plan-

tas por parcela, calculou-se a produção média para cada trata-

mento. A análise da variância dos dados de produção de graos, 

apos as correçoes, foram realizados segundo o esquema proposto 

por COCHRAN e CDX (1957), para cada experimento. As análises 

foram realizadas como látice para os experimentos I e II, mui-

to embora somente o delineamento em látice do experimento II 

mostrasse eficiência com relação ao de blocos ao acaso. O exp� 

rimento III foi analisado normalmente como blocos ao acaso. No 

caso dos experimentos I e II, o teste F foi feito segundo indi 

caça□ de FEDERER (1955), usando o quadrado médio dos totais aju� 

tados dos tratamentos e a variância do erro efetivo, esta Últi 

ma com o número de graus de liberdade do erro i ntra-bloco. Pa

ra expressar a eficiência dos delineamentos em látice,tomou-se 

a eficiência dos blocos ao acaso como sendo igual à 100%. Com 

a finalidade de avaliar a precisão nas estimativas das médias 

dos tratamentos, foram calculados os coeficientes de variação 

dos três experimentos. 

O quadrado médio de tratamentos foi decomposto 

àfim de separar os efeitos dos cruzamentos S 0 x S 0 (híbridos 

crípticos), das testemunhas e do grupo dos híbridos contra o 

grupo das testemunhas. Subtraindo-se do quadrado médio para 
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híbridos crípticos o quadrado m édio do resíduo (de blocos ca

sualizados ou do erro efetivo do látice, conforme houve ou nao 

eficiência) e, dividindo-se o valor assim obtido pelo número de 

repetições, de cada experimento, foi possível isolar a variân-

iia genética dos híbridos crípticos. Com esta estimativa 

(o�.C.), calculou-se o coeficiente de variação genético 

os híbridos crípticos nos três experimentos, ou seja: 

/4f c.

C. V. genético - X 100 

para

onde X e a média geral da produção de graos dos híbridos crípti 

cos. 

Afim de se estudar comparativamente os resulta

dos de produção entre todos os 176 cruzamentos S0 x S0, calcu-

lou-se a porcentagem de produção de graos de cada híbrido 

S 0 x S 0 em relação à média das testemunhas Ag-152 R e Central-

rnex, nos três experimentos. Consequentemente, todos os dados 

tornaram-se comparativos entre sí. 

Foi também realizada a análise da variância, co 

mo blocos ao acaso, para o caráter Índice de espigas por plan-

ta, para os três experimentos. O quadrado médio de tratarnen-

tos foi decomposto, também nesse caso, àfim de se separar os 

efeitos dos cruzamentos S 0 x S 0 , das testemunhas e do grupo 

dos híbridos contra o grupo das testemunhas. Foram também cal

culados, de acordo com o procedimento já descrito, o coeficien 

te de variação genético para os três experimentos, assim corno 



os coeficientes de variação experimental. 

4.7. Seleção 

Com a finalidade de possibilitar o 

menta do método, necessitou-se efetuar uma seleção 

176 cruzamentos S 0 x So ,

• 3 3 •

prosseg ui-

entre os 

Praticou-se, então, uma seleção com intensidade 

de 40%, dos cruzamentos S 0 x S 0 de melhor performance apresen-

tada nos testes de rendimento. Convém salientar que os cruza-

mentas superiores foram selecionados com base na porcentagem de 

produção, de cada cruzamento·, em relaçã.o à média das testernu-

nhas Ag-152 R e Centralmex e não em termos de seus valores abso

lutos. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1. Produção de graos 

Os resultados da análise da variância dos to-

tais de produção por parcela de 10 m 2 , para o caráter peso de 

grãos, dos experimentos I, II e III, podem ser visualisados nas 

Tabelas 01, 02 e 03, respectivamente. 

O ganho em eficiência do delineamento em látice, 

do experimento I, com relação ao de blocos ao acaso, foi rela-

tivamente pequeno e igual à 103,49%. No experimento II, no en 

tanto, o ganho em eficiência pode ser considerado alto, sendo 

igual à 133,04%. O reduzido ganho do delineamento em látice 

do experimento I, com relação ao de blocos ao acaso, pode ser 

explicado, segundo ARRUDA (1952), pela escolha acertada da po

sição das repetições no terreno, nao obstante a utilização de 

parcelas de 10 m 2
• Dessa maneira, a componente da variação 

entre repetições foi suficiente para controlar a heterogeneid� 

de do solo nesse experimento. A análise da variância, tanto 
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para o experimento I como para o experimento II, foi, no entan 

to, realizada como látice, ajustando-se as médias dos tratamen 

tos. 

O teste F permite concluir que ocorreram dife

renças significativas, ao nível de 1% de probabilidade,entre os 

os tratamentos, nos experimentos I e II. Não houve significâ� 

eia para as diferenças observadas entre os tratamentos do exp� 

rimento III. A decomposição do efeito de tratamentos eviden-

ciou as diferenças significativas entre os híbridos S 0 x So,ao 

nível de 1% de probabilidade, nos experimentos I e II sendo 

que, no experimento III essas diferenças não foram significa-

tivas. Foram constatadas diferenças significativas, ao nível 

de 1% de probabilidade, na 6omparação do grupo das testemunhas 

contra o grupo dos híbridos crípticos, nos experimentos I e II 

e significância para esse mesmo efeito, ao nível de 5% de pro

babilidade no experimento III. Os resultados podem ser expli

cados pela grande variabilidade existente entre os cruzamentos 

So x So, Deve ser salientado que a variabilidade dos campos-

tos utilizados neste trabalho, é resultante da própria síntese 

dos mesmos. 

Os coeficientes de variação dos experimentos I, 

II (látices) e III (blocos ao acaso) foram respectivamente iguais 

à 15,97%, 8,31% e 15,00%, podendo ser considerados como médio, 

baixo e médio, respectivamente, de acordo com as 

experimentais dos ensaios em questão. 

condições 
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A média geral de produção de graos do experime � 

to I foi de 5.345 kg/ha, do experimento II de 5.7 5 5  kg/ha e do 

experimento III de 5,5 60 kg/ha. Em se considerando os resul-

tados obtidos nas experimentações do Instituto de Genética da 

ESALQ/USP, as médias podem ser consideradas como sendo boas. 

A avaliação do grau de acamamento foi feita por 

meio da contagem das plantas acamadas e quebradas, por parcela, 

e o seu valor expresso em porcentagem do número de plantas por 

parcela na ocasião da colheita [ » stand » ). A Figura 06 aprese n -

ta a distribuição de frequências dos valores de acamamento em 

porcentagens do "stand » final (P), transformados para 

are sen IP/100, de todos os cruzamentos inclusos nos três exp� 

rimentos, de maneira conjunta. A média geral de acamamento (pla� 

tas acamadas mais plantas quebradas) do experimento I foi igual 

à 14,9%, do experimento II igual à 10,1% e do experimento III 

foi igual a 4,8%. O número médio de plantas por parcela do e� 

perimento I foi de 4 3,85, do experimento II de 44,30 e do exp� 

rimento III de 42,60, que equivalem à 87,7%, 88,6% e 85,2% do 

"stand" ideal de 50 plantas por parcela, para os experimentos 

I, II e III, respectivamente. Mesmo tendo ocorrido esta signi 

ficância, optou-se pela correção das produções para o 

ideal de plantas por parcela. 

numero 

As Tabelas 05, 06 e 07 mostram os resultados refe

rentes ao peso de grãos, corrigidos para 15,5% de umidade e 

"stand" ideal de 50 plantas por parcela, dos tratamentos inclui 
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dos nos três experimentos, respectivamente. As Tabelas apre-

sentam também as porcentagens de produção de grãos,de cada cru 

Zõmento S 0 x S 0 , em relação à média das testemunhas Ag-152 R e 

Centralmex, em cada experimento, o que torna os dados dos três 

experimentos comparáveis entre r 

si . Os dois compostos paternais 

nao puderam ser incluídos como testemunhas nos ensaios, pela 

nao disponibilidade de sementes dos mesmos, correspondentes ao 

ciclo de seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos em 

que se encontravam na época da realização dos cruzamentos. Co-

mo por um lapso os Compostos "Flint" e "Dentado", originais, 

também não foram incluídos nos ensaios,procurou-se efetuar uma 

extrapolação, utilizando-se, para tanto, de resultados do En-

saio Nacional do Milho, referentes aos períodos agrícolas de 

1974/75, 1975/76 e 1976/77. O ensaio apresenta resultados re-

ferentes à produção de várias cultivares de milho, entre os 

quais dos Compostos "Flint" e "Dentado", da variedade Central-

mex e do híbrido duplo Ag-152 R. Foi calculada a média da 

produção de grãos para essas cultivares, dos três citados pe

ríodos e, por meio das mesmas, obtidos valores extrapolados p� 

ra os Compostos "Dentado" e "Flint", àfim de se estabelecer va 

lares relativos da heterose dos cruzamentos S 0 x S 0 

ção às duas populações paternais. 

O rendimento médio dos 95 cruzamentos 

com rela-

S 0 x So,

incluídos no experimento I, foi de 5.371 kg/ha, com uma ampli-

tude de 1,748 kg/ha a 7.167 kg/ha. Nesse experimento a varie-

dade Centralmex produziu 4.415 kg/ha, enquanto que a produtivi 
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dade do Ag-152 R foi de 4.885 kg/ha. A média das duas teste-

Os valo-munhas em questão foi, portanto igual a 4.650 kg/ha. 

res extrapolados para os compostos paternais foram de 4,427 

kg/ha para o Composto "Dentado» e de 4.431 kg/ha para o Compo� 

to "Flint". Através destes valores observou-se que a média 

dos compostos paternais foi de 4.429 kg/ha. Comparando-se a 

média dos 95 cruzamentos So x So com a média dos pais (valores 

extrapolados). observou-se uma heterose (aproximada) de 1.302 

kg/ha (29,40%). A média dos cruzamentos foi 15,60% superior à 

média das testemunhas Ag-152 R e Centralmex. D coeficiente de 

variação genético para os 95 híbridos crípticos constantes des 

te experimento foi de 10,83%. A figura 01 mostra a distribui-

çao de frequências da produção de grãos, dos 95 híbridos críptl 

cos e dos 46 híbridos crípticos selecionados, correspondentes 

ao experimento I, expressa em % das testemunhas Ag-152 R e Cen 

tralmex. 

Os 59 cruzamentos So x So incluídos no experi-

menta II, tiveram um rendimento médio de 5.ôl8 kg/ha., com uma 

amplitude de 2.781 kg/ha a 9.719 kg/ha. As produções das tes-

temunhas Ag-152 R e Centralmex foram, respectivamente, iguais 

à 6.210 kg/ha e 4.713 kg/ha, o que resultou em uma produção mé 

dia de 5.462 kg/ha. Os valores extrapolados para os campos-

tos paternais foram de 5.201 kg/ha para o Composto "Dentado" e 

de 5.205 kg/ha para o Composto "Flint", sendo a média destes 

dois valores igual à 5.203 kg/ha. Da mesma forma anterior,com 

parando-se a média dos 59 cruzamentos S 0 x So com a média dos 
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pais (valores extrapolados ), observou- se uma heterose ( aproxi-

macia) de 615 kg/ha (11, 82%). A média dos cruzamentos foi, nes-

te caso, 6,55% superior às médias das testemunhas Ag-152 R e 

Centralmex. O coeficiente de variação genético para os 59 hí-

bridos crípticos deste experimento foi de 13,91%. A Figura 02 

mostra a distribuição de frequência da produção de graos, dos 

59 híbridos crípticos e dos 14 híbridos crípticos selecionados, 

correspondentes ao experimento II, expressa em % das 

nhas Ag-152 R e Centralmex. 

Os 22 cruzamentos S 0 x S 0 restantes, 

testemu-

incluídos 

no experimento III, tiveram um rendimento médio de 5.682 kg/ha, 

variando de 4,568 kg/ha a 8,358 kg/ha. As produções das tes-

temunhas Ag-152 R e Central�ex foram, respectivamente, iguais 

à 5 .235 kg/ha e 4.561 kg/ha, resultando em uma produção média 

de 4.898 kg/ha. Os valores extrapolados para os compostos pa-

ternais foram de 4.651 kg/ha para o Composto "Dentado" e de 

4.667 kg/ha para o Composto "Flint", com uma média de 4.659 kg/ha. 

Assim, comparando-se a média dos 22 cruzamentos So x So com a 

média dos pais (valores extrapolados ), observou- se uma hetero-

se (aproximada ) de 1.023 kg/ha (21,95%). A média dos 22 hí-

bridos crípticos, também neste caso superou a média das teste-

munhas Ag-152 R e Centralmex, desta feita em 16,00%. O coefi-

ciente de variação genético para os 22 híbridos crípticos in-

clusos no experimento III foi igual à 8,30%. A Figura 03 mos-

tra a distribuição de frequências de produção de grãos, dos 22 

híbridos crípticos e dos 10 híbridos crípticos selecionados, 
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correspondentes ao experimento III. expressa em % das teste-

munhas Ag-152 R e Centralmex. 

No experimento I, 88 (92,64%) dos cruzamentos 

So x S0 superaram a média das testemunhas Ag-152 R e Central-

mex em produção de graos. No experimento II. 40 (66,28%) cru-

zamentos superaram a média das referidas testemunhas enquanto 

que, no experimento III. 20 (90,90%) cruzamentos superaram a 

média das mesmas testemunhas. 

Foram selecionados, dos 176 cruzamentos ensaia-

dos, os 70 cruzamentos mais produtivos com relação a produção 

de graos. o que corresponde a uma intensidade de seleção de 

39,77% sendo, entre os cruzamentos selecionados, 46 correspon

dentes ao experimento I. 14 correspondentes ao experimento II 

e 10 correspondentes ao experimento III. Os cruzamentos sele-

cionados juntamente com seus correspondentes de produção de 

graos e com os valores de produção expressos em porcentagem da 

média das testemunhas Ag-152 R e Centralmex, em cada experime� 

to, podem ser encontrados na Tabela 8. A Figura 04 mostra a

distribuição de frequência da produção de grãos, dos 176 h Í 

bridos crípticos e dos 70 híbridos crípticos selecionados, cor-

respondentes aos três experimentos,_ expressa em % das _ teste-

munhas Ag-152 R e Centralmex. 
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5.2. 1ndice de espigas por planta 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise 

da variância para o caráter Índice de espigas por planta, para 

os três experimentos. A análise foi realizada como blocos ao 

acaso pelo fato do látice normalmente nao apresentar 

eia para este caráter. 

eficiên-

O teste F evidenciou a ocorrencia de diferenças 

significativas, ao nível de 5% de probabilidade,entre os trata 

mentas do experimento I, diferenças significativas, ao nível 

de 1% de probabilidade, entre os tratamentos do experimento II

e diferenças não significativas entre os tratamentos do exp e

demon s-rimento III. A decomposição do efeito de tratamentos 

� .

trou a ocorrência de diferenças significativas, aos n1ve1s de 

5% e 1% de probabilidade, entre os cruzamentos So x S 0 nos ex-

perimentos I e II, respectivamente, enquanto que no experimen-

to III nao foi constatada significância nas diferenças entre 

os cruzamentos. Foram constatadas diferenças significativas, 

ao nível de 1% de probabilidade, na comparaçao do grupo dos cru 

zamentos (híbridos crípticos) contra o grupo das 

nos três experimentos. 

Os coeficientes de variação para os 

tos I, II e III foram de 12,71%, 10,55% e 17,78%,

testemunhas, 

experimen

respectiva-

mente, valores estes que podem ser considerados como médios p�

ra as condições experimentais dos ensaios em questão. Os índi-
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ces médios de espigas por planta para os experimentos I, II e 

III foram respectivamente de 1,04, 1,03 e 0,96, 

O Índice médio de espigas por planta dos cruza

mentos So x So, incluídos no experimento I, foi de 1,05, com 

uma amplitude de 0,85 a 1,28 espigas por planta. Os Índices das 

testemunhas Centralmex e Ag-152 R foram de 0,88 e 0,98 

gas por planta, respectivamente, o que resultou em 0,93 

espi

espi-

gas por planta em termos de média das duas testemunhas. O coe

ficiente de variação genético para o caráter em questão, nesse 

experimento, foi de 5,22%. 

No experimento II, o Índice médio de espigas 

por planta dos 59 cruzamentos So x S 0 nele incluídos, foi de 

1,11, com uma amplitude de 0,86 a 1,62 espigas por planta. As 

testemunhas Ag-152 R e Centralmex apresentaram Índices iguais 

à 0, 95 e 0,91 espigas por planta, respectivamente, com uma me

dia de 0,93 espigas por planta. O coeficiente de variação ge

nético para o caráter Índice de espigas por planta, no experi

mento II, foi de 9,50%. 

O experimento III, por seu turno, apresentou um 

índice médio d e e s pi g as por p 1 a n t a i g u a 1 à 1 , 1 8 , d e seus 22 cru 

zamentos, com uma amplitude de 0,82 a 1,55 espigas por plan

ta. As testemunhas Ag-152 R e Centralmex apresentaram Índices 

de 0,86 e 0,92 espigas por planta, respectivamente, com uma 

média de 0,89 espigas por planta. O coeficiente de variação 

g enético para os 22 cruzamentos do experimento III foi igual à 7,29%. 
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Como consequênci a  da seleção dos 39,77% melho-

res cruzamentos S 0 x S 0 , dos três experimentos, nota-se que no 

material selecionado, houve um a umento no Índice de espigas 

por planta para 1,08 no experimento I, para 1,22 no experimen-

to II sendo que esse valor, nao se alterou para o experimento 

III, permanecendo igual à 1,18. Estes valores corresponderam 

à diferenciais de seleção iguais a 0,04, 0,12 e 0,00 espigas 

por planta, nos experimentos I, II e III, respectivamente. As 

Tabelas 5, 6 e 7 mostram os valores de Índice de espigas por 

planta para todos os tratamentos inclusos nos experimentos I, 

II e III, respectivamente, e a Figura 5 apresenta a distribui

ção de frequências dos Índices de espigas por planta, transfor 

macios em ✓x , dos 176 cruzamentos So x So e dos 70 cruzamentos 

So x So selecionados, dos três experimentos, de maneira conju�

ta. 
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6. DISCUSSAO

A técnica de obtenção das autofecundações e cru 

zamentos controlados, como origi nalmente proposta e empregada 

por HALLAUER (1967a, 1967b, 1973), consiste da realização, em 

uma primeira etapa, dos cruzamentos entre as plantas dos dois 

compostos, utilizando-se para tanto de suas espigas inferia-

res e, numa etapa posterior, da realização das autofecundações, 

utilizando-se desta feita das espigas superiores das 

anteriormente cruzadas. A técnica empregada neste 

plantas 

trabalho, 

diferiu um pouco da original, no sentido de que foram realiza 

das primeiramente as autofecundações, utilizando-se das espi-

gas inferiores das plantas selecionadas nos dois compostos e, 

numa segunda etapa, realizados os cruzamentos entre 

tas previamente autofecundadas, utilizando-se de suas 

as plan-

espigas 

superiores. Este procedimento visa a obtenção de um maior nú-

mero de sementes necessárias a avaliação dos cruzamentos em en 

saias de rendimento, haja visto que as espigas superiores sao, 

normalmente, mais produtivas que as inferiores. Este proced2:_ 
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menta foi também utilizado por LONNQUIST e WILLIAMS ( 1967) e

LOPES (1974). MAGNAVACA (1973) sugeriu uma modificação à essa 

técnica que consiste em se autofecundar as plantas à serem uti 

lizadas como fornecedoras de pólen, no mesmo dia em que sao 

realizados os cruzamentos. Dessa forma evita-se a realização 

de uma operação a mais no campo, pois os pendões nao necessi-

tam ser protegidos por duas vezes por sacos de papel impermeá-

vel. Este procedimento também diminui o risco de ter-se pau-

co pólen para os cruzamentos, tendo em vista que estes seriam 

retardados por dois dias se necessário fosse "ensacar" os pen-

dões por duas vezes. No entanto, este procedimento aumenta con-

sideravelmente o risco de ocorrência de contaminação por pólen 

estranho, motivo pelo qual não foi utilizado no presente 

balho. 

tra-

Observa-se que a técnica utilizada é bastante 

trabalhosa e requer bastante habilidade pessoal na sua execu

çao, além de depender da prolificidade das populações utiliza-

das. Este caráter também se constitui em um fator de primor-

dial importância pois, quanto maior for a prolificidade na po

pulação, maior o aproveitamento dos cruzamentos So x S0• Foram 

realizados, no presente trabalho, 1.000 cruzamentos e 2.000 au 

tofecundações correspondentes, onde nem todos os cruzamentos 

produziram sementes suficientes para os ensaios ou na□ possuiam 

sementes correspondentes S1, necessárias ao prosseguimento do 

método nas etapas seguintes. Assim sendo, foram obtidos 176

cruzamentos So x So com as respectivas sementes de autofecun 
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dação S1 correspondentes a cada par de plantas cruzadas.· De-

ve-se salientar que nao foram r ealizados os cruzamentos 

procos entre as plantas dos dois compostos, àfim de se obter 

um maior número de cruzamentos em detrimento do numero de se-

mentes para cada cruzamento. Segundo MAGNAVACA (1973),uma pe-

q u e na 1 i mi t a ç ã o d o m.é t o d o u t i 1 i z a d o , s e r i a o p e q u e n o n ú me r o d e 

sementes obtido, nao permitindo testes muito intensos pela li

mitação do número de locais e/ou anos, repetições e, até mes-

mo do tamanho das parcelas. Entretanto, no caso do presente 

trabalho, pode-se verificar que o numero de repetições utiliza 

das nos três experimentos, ou seja, experimentos I, II e III 

com 4, 3 e 2 repetições, respectivamente, embora reduzido, foi 

suficiente para permitir a seleção dos melhores cruzamentos, 

em níveis médios de precisão de estimativa das médias,como po-

de ser constatado pelos coeficientes de variação dos ensaios 

em questão. O aumento do numero de locais e/ou anos e de rep� 

tições, iria, certamente, restringir o número de 

possíveis de serem testados. 

tratamentos 

Ainda com respeito à prolificidade dos comp os-

tos, pode-se constatar que o Composto "Flint" apresenta maior 

prolificidade que o Composto "Dentado". Assim sendo,sugere-se 

que, quando da utilização desses dois compostos para a extra-

ção de linhagens pelo método dos híbridos crípticos, o Compos

to "Dentado" seja sempre utilizado como fornecedor de p6len p� 

ra os cruzamentos, àfim de ser maximizada a eficiência da obten-

ção de conjuntos completos de três espigas (trincas), corres-
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pondentes ao cruzamento e as duas autofecundações, corre spo n-

dentes às plantas que participaram deste cruzamento. Este pro

cedimento, muito embora não contribua para a manutenção da pr� 

lificidade das linhagens extraídas do Composto "Dentado", con

t r i b u i p ar a a ma n u t e n ç ã o d a me s ma n a s 1 i n h a g e n s o r i u n d a s d o Com 

posto "Flint", o que é importante para o prosseguimento do me-

todo. 

Com base nos valores apresentados nas Tabelas 

05, 0 6  e 07, observa-se que, entre os 176 cruzamentos S O X S O

testados, 119 apresentaram rendimentos superiores ao híbrido 

duplo Ag-152 R e, 161 cruzamentos superaram a média da varieda 

de Centralmex. Deve-se ressaltar que essas duas cultivares, 

utilizadas como testemunhas no presente estudo, sao 

cultivadas no Estado de São Paulo e, em particular no 

bastante 

Municí-

pio de Piracicaba, face a alta produtividade das mesmas. Esta 

superioridade inicial dos cruzamentos So x So interpopulacio-

nais, quando comparados ao híbrido e à variedade controles, 

-

devida a cruzamentos que envolvem plantas superiores nas duas 

populações paternais, como consequência do prévio melhoramento 

dessas populações. Desta forma, os resultados estão de acor-

do com os obtidos por LONNQUIST e WILLIAMS (1967) e com a su-

gestão de LONNQUIST (1951, 1961) e PATERNIANI (1966, 1969) 

o melhoramento de populações, àfim de torná-las melhores

tes de linhagens endogâmicas superiores. 

para 

fon-
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A comparaçao entre as médias de produção dos 176 

híbridos crípticos, mostra haver diferenças negativas e positi 

vas, com uma variação de 39,47% à 186,80% em relação à média 

dos compostos paternais. Estes resultados, muito embora oriun 

dos de valores extrapolados para a médias dos compostos pater 

nais e, portanto, não dignos de muita confiança, sao bastante 

expressívos e estão de acordo com aqueles observados por 

SILVA HALLAUER (1967a, 1967b), LONNQUIST e WILLIAMS (1967), 

(1970), MAGNAVACA (1973), LOPES (1974) e ZINSLY (1977), que v� 

rificaram grande variação entre os cruzamentos S0 x S0• Consi-

derando-se a média dos 176 cruzamentos So x S0 , constatou-se 

que houve uma heterose (aproximada) de 21,06% com relação a me 

dia dos compostos paternais (valores extrapolados). Este va-

lar, além das implicações já mencionadas referentes à extrapo

lação dos valores de produção dos compostos paternais,estão c� 

mumente sujeitos à flutuações devidas às interações por anos 

e/ou locais e à própria variabilidade dos citados compostos. Al

tos valores para heterose de produção de grãos têm sido comu

mente encontrados em cruzamentos (S0 x S 0 ) de irmãos germanos, 

conforme os estudos de LONNQUIST e WILLIAMS (1967), 

(1967a, 1967b, 1973), SILVA (1970), MAGNAVACA (1973); 

(1974) e ZINSLY (1977) e, de acordo- com ZINSLY (1977), 

HALLAUER 

LOPES 

mesmo 

em cruzamentos intervarietais, têm sido encontrados altos valo 

res para a heterose em relação a média dos pais, conforme estu 

dos realizados por RICHEY  (1922) e de PATERNIANI e LONNQUIST 

( 1963). Entretanto, MIRANDA F9 e VENCOVSKY (1974) realizando uma análise 
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genética através de cruzamentos dialélicos entre diferentes va 

riedades de milho, encontrou um valor negativo (- 0,176) para 

a heterose de produção do cruzamento entre os Compostos "Flint" 

e "Dentado". Comparando-se esses resultados com o resultado 

obtido pelo presente trabalho, conclui-se que o valor igual a 

21,06% para a heterose de produção, muito embora aproximado, 

bastante expressivo e significativo. A utilização de progênies 

de irmãos germanos interpopulacionais foi, portanto,efetiva no 

aumento da heterose entre os dois compostos. Deve-se salien-

tar que os Compostos "Flint" e "Dentado" nao foram formados de 

maneira que o cruzamento entre os mesmos fosse heterótico. Por 

estes resultados pode-se sugerir o emprego do esquema de sele-

çao recorrente recíproca em famílias de irmãos germanos, àfim 

de se obter duas populações mais heteró ticas, mais produtivas 

e com alta homogeneidade, à partir da recombinação entre plan

tas S1 selecionadas em cada um dos compostos. 

Praticou-se uma seleção com uma intensidade de 

39,77%,dos cruzamentos de melhor performance apresentada nos 

testes de rendimento. Esta intensidade suave de seleção foi 

proposta e praticada, pelo fato da impossibilidade de serem 

testados intensamente os cruzamento� obtidos. Este procedime.:2_ 

to está de acordo com a sugestão de HALLAUER (1967a, 1967b) p� 

ra que seja efetuada uma seleção com urna intensidade de 

50%, dos cruzamentos que mais produziram nos testes de 

30% a 

rendi-

menta. No caso do emprego, a partir dos S 1 selecionados, do 
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esquema de seleção recorrente recíproca em famílias de ,irmãos 

germanos, sugere-se que sejam selecionados somente 10% dos me-

lhores cruzamentos. Quando aplicou-se a seleção com intensid� 

de de 39,77%, observou-se um diferencial de seleção de + 12,44%, 

�m termos de heterose percentual. Esse resultado mostra a gra� 

de variabilidade existente nos dois compostos paternais e que, 

o aproveitamento dessa variabilidade pode ser melhor 

por meio de seleção entre famílias de irmãos germanos. 

efetuado 

Deparando-nos com os valores obtidos para os coe 

ficientes de variação genética, dos três experimentos, 

resultaram em um coeficiente de variação genético médio 

e que 

igual 

a 11,01%, verificou-se que os experimentos mostraram suficien 

te precisão para detectar diferenças genéticas entre os híbri

dos crípticos avaliados. 

PATERNIANI (1976) estudando a produção de graos 

em progênies de meios-irmãos intrapopulacionais, em um esquema 

de seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos.nos Com-

postos "Flint" e "Dentado", obteve valores para os coeficien-

tes de variação genética iguais � 5,8% para o Composto "Flint" 

e 7,1% para o Composto "Dentado". A comparação desses valo-

res com aqueles obtidos no presente trabalho, pela utilização 

de progênies de irmãos germanos, nas mesmas populações,demons

tra como a seleção baseada em famílias de irmãos germanos, li

bera mais rapidamente a variabilidade genética. Quanto ao tipo 

de variância genética, o método dos híbridos crípticos faz uso 
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tanto da variância genética aditiva como da dominante. Se a

epistasia for importante, este método também deve ser vantajo-

so. 

Podem ser consideradas como razoáveis as por-

centagens de plantas acamadas e quebradas, tanto para os hÍ-

bridos crípticos como para as testemunhas, nos três experimen-

tos, como pode ser observado na Figura 06, Estes caracteres 

são muito difíceis de serem avaliados com precisão devido a 

fatores incontroláveis do ambiente. A elevada altura das pla� 

tas dos compostos estudados, pode ser um dos fatores mais se

rias, quando se pretende obter dados mais precisos com relação 

a esses caracteres. A próp�ia prolificidade das plantas pode 

ter influência no acamamento. Na grande maioria das popula-

ções adaptadas às nossas condições, quase sempre as plantas prc-

lÍficas são mais susceptíveis ao acamamento, devido ao maior 

peso sobre as plantas, principalmente se as espigas estiverem 

localizadas na metade superior do colmo (relação: altura da es 

piga/altura da planta > 0,5). A utilização de plantas de por-

te baixo, portanto, provavelmente minimizaria esse problema. A 

introdução do gene br2 (braquítico-2), também poderia se cons-

tituir em uma alternativa, desde que fosse introduzido nas li-

nhagens S1, dos Compostos "Flint" e "Dentado". A introdução 

de genes maiores condicionando caracteres específicos no 

"back.ground" genético de linhagens já próximas da homozigose, 

por meio de retrocruzamentos, não se constitui em uma prática 
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aconselhável. Por esta razao, este procedimento, sendo ,reali-

zado em linhagens S 1 , portadoras de ainda alta heterozigosida

de, nao se constituiria em um problema no tocante à sua aplica 

çao. 

O numero médio de plantas por parcela na oca-

sião da colheita ("stand") foi de 44 plantas, equivalente 

B7,16% do "stand" ideal de 50 plantas. Mesmo assim, optou-se 

pela correçao para um numero ideal de plantas por parcela. As

sim procedendo, procurou-se obter maior precisão na comparação 

dos híbridos crípticos, com um "stand" pr6ximo do ideal. Na ma 

neira do possível procurou-se selecionar os cruzamentos com um 

"stand" superior à B0,00%, isto e, aqueles cujo numero de pla� 

tas falhadas nao ultrapassaram a casa dos 20%. 

Verifica-se pelos Índices de espigas por plan-

ta obtidos, que, tanto os híbridos crípticos como as testemu-

nhas, na densidade de plantio de 50.000 plantas por hectare 

utilizada neste trabalho, apresentaram baixos números de espi-

gas por planta, ocorrendo inclusive, muitas plantas sem espi-

gas. Verifica-se também que, a seleção baseada diretamente na 

produção de grãos, afetou favoravelmente, embora em 

proporçoes, o número médio de espigas por planta. 

pequenas 

Durante o programa de obtenção de linhagens pe

lo método dos híbridos crípticos, é de essencial importância que 
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o caráter prolificidade seja mantido, àfim de que o método pro

posto possa ser empregado em todas as gerações de autofecunda-

çoes e cruzamentos. Paralelamente deve ser salientado que o 

numero de espigas é também um dos componentes de produção de 

grãos em milho. E ntretanto, a prolificidade e prejudicada com 

o avanço das gerações de endogamia, o que confirmado por 

ZINSLY (1977). Os compostos utilizados por HALLAUER (1967a, 

1967b, 1973) e por LONNQUIST e WILLIAMS (1967), em seus tra-

balhos, onde aplicaram o método em questão, eram pré-selecion� 

dos e obtidos por recombinação de linhagens de boas caracterís 

ticas agronômicas. Dessa forma, é de se esperar que esses com 

postos sofram menos os efeitos d a e n d o g a mi a pois , durante o pr� 

cesso d e obtenção d essas 1 i n h age n s , os genes d e 1 e t é ri os são e li 

minados, ao passo que, os compostos obtidos por recombinação de 

variedades ou populações, como no presente caso, quando da 

obtenção das linhagens S1, S2, e assim por diante, aparecerão 

os caracteres indesejáveis,controlados por genes deletérios, Es

te se constitui em um dos maiores problemas quando da escolha 

das populações paternais à serem utilizadas como fonte de ex

tração de linhagens, pelo método dos híbridos crípticos. 

Infelizmente, pelos motivos já expostos,não foi 

possível calcular-se a heterose para este caráter. No entan-

to, comparando-se a média dos híbridos crípticos com a média 

das testemunhas Ag-152 R e Centralmex, para o caráter Índice de 

espigas por planta, nota-se uma superioridade dos híbridos equi-

valente à 0,2 espigas por planta, com relação àquelas teste 
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munhas. N os cruzamentos selecion�dos observou-se, concomitan-

temente ao aumento do rendimento de grãos, um aumento no fndi-

ce de espigas por planta. Os resultados, assim obtidos, mos-

traram a possível correlação positiva entre produção e prolif� 

cidade. Dessa forma, os resultados estão de acordo com aque-

les obtidos por FREEMAN ( 1955), JOSEPHSON ( 1957, 1961}, COLLINS, 

RUSSE L e EBERHART ( 1965) e ZIN SLY ( 1977). Os resultados obti-

dos mostraram ainda a importância da segunda espiga para o au

mento da produção, conforme já anteriormente verificado por 

BAUMAN (1960), LON[\JQUIST (1967} e HAL LAUER (1973). 

A principal desvantagem do método tradicional de 

obtenção de milhos híbridos, reside na obtenção aleatória das 

linhagens. O valor de uma linhagem consiste, principalmente, 

na sua capacidade de produzir bons cruzamentos, o que pelo mé-

todo tradicional, é conhecido somente ao final do processo 

de endogamia. Assim sendo, muitas das linhagens com boas ca-

racterísticas agronômicas e boa produtividade, obtidas ao fi-

nal de um longo processo de autofecundações e de seleção, po-

dem ser eliminadas por não possuirem capacidade de produzir 

bons híbridos. Além desses incovenientes, existe a dificulda-

de de se conseguir bons testadores para as linhagens. 

se considerar como um bom testador, aquele que fosse 

Poderia 

contras-

tante com as linhagens em relação ao caráter em estudo. Assim.se 

o caráter à ser testado é a produtividade, o testador deve ser

de baixa produtividade. Mas, como os híbridos sao julgados 
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também para caracteres outros, além da produtividade, surge e� 

tão a dificuldade de se conseguir testadores que preencham bem 

todos os quesitos necessários. 

O método dos híbridos crípticos foi planejado 

para maximizar a seleção entre pares de genótipos, com base na 

sua performance de rendimento, em combinações híbridas. Dessa 

forma, difere da maioria dos métodos de melhoramento de milho, 

pois são selecionados pares de genótipos, ao invés de genóti-

pos individuais, à cada geração de endogamia. Assim sendo, es 

te método elimina as desvantagens anteriormente mencionadas p� 

ra o método tradicional pois, s omente entre bons cruzamentos 

- -

(híbridos) e que sao mantidas a s  linhagens. A capacidade esp� 

cífica de combinação é, por este método, avaliada à cada gera

çao de autofecundação das linhagens, pelo isolamento de híbri-

dos (ou famílias de irmãos germanos) o que, além de 

a necessidade de testadores, reduz consideravelmente 

requerido na obtenção de linhagens de milho. 

eliminar 

o tempo 

Desde que os Compostos "Flint" e "Dentado" nao 

foram formados de maneira tal que, o cruzamento dos mesmos se-

ja heterótico e, diante da heterose obtida entre os dois com-

postos, pelo isolamento de famílias de irmãos germanos, visua-

lisa-se a possibilidade do emprego de um esquema de seleção 

recorrente recíproca em famílias de irmãos germanos, nessas duas 

populações, àfim de se obter duas populações mais heteróticas 



, 56. 

e mais produtivas. Assim essas duas populações poderiam ser 

utilizadas efetivamente na redução do tempo requerido para o 

desenvolvimento de híbridos superiores, de acordo com LDNNQUIST 

e WILLIAMS (1967). 



7. CONCLUSÕES
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Dos resultados obtidos podem ser extraídas as 

seguintes conclusões: 

- A heterose obtida, comparando-se a média dos

cruzamentos· S0 x S0 com a média dos Compostos

"Flint" e "Dentado", paternais, sugere que es

tes compostos constituem-se em boas fontes de

obtenção de linhagens, pelo método proposto.

A obtenção de cruzamentos So x So mais produ

tivos que o híbrido duplo Ag-152 R e a varie

dade Centralmex, bastante produtivos e utili

zados como testemunhas, comprova a eficiên-

eia do método para a identificação de cruza-

mentas específicos superiores, obtidos a par

tir de duas populações previamente seleciona

das. 
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- O elevado rendimento de alguns híbridos crípti

cos, na primeira etapa do método, demonstram

uma redução no tempo requerido para a 

çao de híbridos de milho.

obten-

O aumento verificado no Índice de espigas por 

planta, correspondente ao aumento da 

ção, indica a eficiência do método em 

tar a prolificidade. 

produ-

aumen-

- A aplicação d e  fracas intensidades de seleção,

na primeira etapa do método, possibilita a m�

nutenção de uma maior variabilidade genética

para permitir a continuidade do método.

- A utilização de somente uma espiga,dentro de ca

da par de plantas, para o cruzamento entre as

mesmas, e suficiente para a avaliação prelimi

nar dos híbridos crípticos assim obtidos.

O uso de progênies de irmãos germanos interp� 

pulacionais quando comparado ao �so de proge

nies de meios-irmãos intrapopulacionais, libe 

ra mais rapidamente a variabilidade 

nas duas populações em questão. 

genética, 
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- A utilização de um esquema de seleção recorren

t e  r ecíproca em famílias de i rmãos germanos,

possibilitaria o aumento da heterose ent re os

Compostos "Fli nt " e "Dentado".
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8. SUMMARY

This work was conducted to evaluate the yield 

and number of ears per plant of 176 So x So full-sib families 

(criptic doubles crosses), obtained from the cross between 

"Flint» and »

□ent" Composites, corresponding to the first step

of the method proposed by HALLAUER (1967a) and LONNQUIST and 

WILLIAMS (1967). "Flint" and "Dent» Composites were 

synthetized in the Instituto de Genética, ESALQ/USP, and are 

characterized by high yield associated with prolificacy and 

great variability. Crossing and selfing were initiated after 

several generations of selection among and within half-sib 

families. 

The 176 crosses were evaluated in yield trials, 

using double cross Ag-152 R, the variety Centralmex and three 

other populations as checks. In the comparisons estimated 

yields of "Flint" and "Dent" Composites from other trials were 

used because they were not included as checks in the full-sib 

progeny trials. 



The following conclusions can be formulated. 

from the results herein analysed: 

. 61. 

Hybrid vigour observed in crosses suggest 

that the parental populations are good source of inbred lines to 

be used in crosses. 

- The first phase of hybrid development from

full-sib progenies showed to be effective as indicated by the 

outstanding So x So crosses , relative to yield of commercial 

checks. The identification of superior crosses in the early 

generations also represents an advantage that must be accounted 

for in the evaluation of the method. 

- The method under evaluation also showed to be

effective to increase the number of ears per plant thus 

indirectly increasing yie ld. Such a response occurred despite 

of the low selection intensity used in the first step. A low 

selection pressure also assures enough amount of genetic 

variability to be in the further cycles of selection. 

- Genetic variability showed to be greater among

interpopulational full-sib families than that expressed among 

intrapopulational half-sib families, for the sarne populations. 

- A reciprocal recurrent selection based on

full-sib families w ould make p ossible the increase of the 

hete r osis in the cross between »Flint" and "Dent" Composites. 

- One crossed ear for each pair of S 0 plants

w as sufficient for the evaluat ion of full-sib progenies in the 

yield trials. 
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Tabela 01 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m 2 corrigidos para 1 5 ,5 %  de umidade do expe

rimento I, em látice simples duplicado 10 x 10. 

So x So. Piracicaba, 1 975/76. 

Fontes de variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos O. Rep. Ajustados 

Componente A 

Componente B 

Erro intra-blocos 

T otal 

Tratamentos (ajustados) 

H. crípticos (ajustados)

Testemunhas (ajustados) 

H. crípticos vs. testemunhas

G . L . 

3. 

99. 

36. 

l 8 •

l 8.

261 . 

399. 

99. 

94. 

4. 

1. 

Q.M.

0,9427 n.s. 

2,0550** 

1 , 26 34* 

0, 68 3 3

2,0786** 

2,0827** 

1 , 1 468 n.s. 

5, 41 68** 

Média geral = 5.345 kg/ha c.v. (látice) = 15,97% 

Média dos H. Cr ípticos = 5.371 kg/ha Efic. látice 

Média dos H. Crípticos selec. = 5.861 kg/ha c.v. genético =

Erro efetivo (l átice) = 0, 7282 fator de ajuste = 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = não significativo. 

103, 49% 

10, 83% 

O, 0361 
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Tabela 02 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m 2 , corrigidos para 15,5% de umidade do exp� 

rimento II, em látice triplo 8 x 8. S 0 x S 0, Pi 

racicaba, 1975/76. 

Fontes de variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos O. Rep. Ajustados 

Erro intra-blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

H. crípticos (ajustados)

Testemunhas (ajustados)

H. crípticos vs. testemunhas

Média g eral = 5.755

Média dos H. C rípticos = 5. 818 

Média dos H. Crípticos selec. 6. 9 8 6

Erro efetivo (látice) = 0,2288 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

G. L.

2. 

6 3. 

2 1. 

105. 

191. 

6 3. 

5 8. 

4. 

1. 

c.v.

Efic. 

c.v. 

Q.M.

0,1566 n.s. 

2,3073** 

0,80 9 3** 

0 ,20 3 4  

2,5450** 

2,6565** 

0,9415** 

2,4906** 

( látice) = S,31% 

látice = 133, 04% 

genético = 13,91%, 

fator de ajuste = 0,0467 

**Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

n.s. = não significativo. 
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Tabela 03 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m 2 corrigidos para 1 5, 5 % de umidade do expe-

rimento III, em blocos ao acaso com duas repeti-

çoes, So x So, Piracicaba, 1975 /76. 

Fontes de variação 

Entre repetições 

Entre tratamentos 

H. crípticos

Testemunhas 

H. crípticos vs. testemunhas

Resíduo 

Total 

Média geral 

G. L.

1. 

26. 

21. 

4. 

1. 

26. 

5 3. 

c.v.

Q.M.

2,8 640 n. s. 

1,1316 n, s. 

1,1464 n. s. 

0,4 5 77 n. s. 

3,4176* 

0,7010 

= 15,00% 
Média dos H .  Crípticos 

Média dos H. Crípticos selec. 

= 5.560 kg/ha 

= 5,682 kg/ha 

6.239 kg/ha 
C.V. genético = 8,30%

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

n.s. = não significativo. 
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Tabe la 04 - Anális e da v ariân ci a par a  o caráter Índice de 

e s pig a s  por plan t a, d os experime n t os I, II e III, 

a n a lis ad o s  com o blocos a o  a caso. S0 x S 0 • Pir a ci 

caba, 1 975/76 . 

Fontes de Exp. I Exp. II

variação 
G.L. Q.M. G.L. Q.M.

E. repetições 3. 0,0180 ns 2. 0,0053 ns

E. tratament os 99. 0,0298* 63 0,0482**

H. crípticos 94. 0,0296* 58, 0,0469** 

Testem unhas 4. 0,0097 ns 4. 0,0057 ns

H. crípticos vs. test. 1. 0,1308** 1. 0,2889**

Resídu o 297. 0,0176 126. 0,0135

X geral = 1,04 1,03 

c.v. = 12,71% 10, 55% 

X = 1,05 1, 11 
H. C.

= 1,08 1,22 
H. C. sel.

c.v.
G 

= 5,07% 8,64% 
en. 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = não significativo.

Exp. III

G.L. Q.M.

1. 0,0167 ns

25 O, 0720 ns

21 0,0549 ns

4 0,0040 ns

1 0,7037**

26 . 0,0401 

0,96 

17,78% 

1, 18 

1,18 

7,29% 
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Tabela 05 - Rendimento em graos (kg/ha) dos 95 cruzamentos 

N" de 
ordem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

So x So e das testemunhas, correspondentes ao ex-

perimento I, corrigidos para umidade de 15,5% e 

"stand" de 50 plantas por parcela. Produç�o em por 

centagem da média das testemunhas Ag-152 R e Cen-

tralmex. Valores médios do caráter Índice de espi 

gas por planta. Piracicaba, 1975/76. 

Identifi- Produção de graos fndice de 
caçao da 

Rel. media 
espigas/ 

progenie kg/ha 
test. 

planta 

81 7167 154,13 1, 17 

49 6860 147,53 1, 2 8 

44 6472 139,18 1,26 

54 6332 136,17 1, 18 

39 6323 135,98 1,00 

24 6306 135,61 1,20 

55 6303 135,55 1, 14 

80 6297 135,42 1, O 1 

56 6257 134,56 1, O 4 

69 6 209 133,53 1,08 

42 6205 133,44 1,02 

40 6106 131,31 1,04 

03 6055 130,22 1,03 

89 6053 130,17 1, 09 

94 6034 129,76 1, 1 O 

71 6033 129,74 1, 12 

93 5 9 7 1 128,41 1,00 

57 5936 127,66 1,07 

27 5922 127,35 1, O 1 

70 5875 125,34 0,96 

08 5870 126,24 1, 1 O 

83 5850 125,81 1, 2 O 

Continua 
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Tabela 05 (Continuação) 

Identifi- Produção de ! n dice de
N" de 

graos 

ordem 
caçao da espigas/
progenie 

kg/ha 
Re 1. média p 1 anta 

test. 

23 84 5807 124,88 1, 19 

24 59 5758 123,83 1,05 

25 48 5737 123,38 0,96 

26 17 5728 123, 18 1,08 

27 33 5680 122,15 0,99 

28 74 5663 121,78 1,07 

29 13 5634 121,16 1, 15 

30 60 5618 120,82 1, O 4 

31 31 5616 120,77 0,94 

32 01 5573 119,85 1, 16 

33 64 5560 119,57 1, 12 

34 61 5552 119,48 .O, 8 8 

35 11 5520 118,71 1,02 

36 07 5507 118,43 1, 06 

37 29 5493 118,13 1, 14 

38 65 5472 117,68 1, 03 

39 16 5471 117,66 1,06 

40 91 5452 117,25 1, 19 

41 79 5444 117,08 1,04 

42 92 5435 116,88 0,97 

43 68 5395 116,02 1,08 

44 86 5365 115,38 1,14 

45 73 5354 - 115, 14 1, 11 

46 32 5347 114,99 0,98 

47 04 5343 114,90 1, 09 

48 02 5336 114,75 1, 01 

49 10 5335 114,73 1,04 

50 43 5331 114,65 1, 16 

Continua 
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Tabela 05 (Continuação) 

N9 de 
Identifi- Produção de graos Índice de 

ordem 
caça□ da espigas/ 
progenie 

kg/ha 
Rel. média planta 

test. 

51 37 5330 114,62 0,94 

52 46 5311 114,22 1,04 

53 90 5306 114,11 1, O 8 

54 25 5293 113,83 0,99 

55 51 5291 113,78 0,97 

56 38 5290 113,76 1,02 

57 50 5248 112,86 1, 04 

58 63 5231 112,49 1,04 

59 14 5225 112,37 1, 03 

60 72 5217 112,19 1, 15 

61 77 5201 111,85 1, O 8 

62 62 5198 111,78 0,96 

63 28 5177 111,33 1, 15 

64 15 5160 110,97 0,96 

65 19 5155 110,86 0,96 

66 66 5149 110,73 1, O 8 

67 18 5136 110,45 0,98 

68 22 5132 110,37 1, 04 

69 41 512 3 110,17 0,93 

70 06 5119 110,09 1,01 

71 76 5097 109,61 1, 17 

72 82 5071 109,05 1,05 

73 45 5067 108,97 1,09 

74 78 5054 108,69 1,08 

75 87 5054 108,69 1,05 

76 21 5044 108,47 1,00 

77 52 5044 108,47 1, 14 

78 05 4988 107,27 0,97 

Continua 



Tabela 05 (Continuação) 

N9 de 
ordem 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

55 

56 

57 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

Identifi
caçao da 
progenie 

95 

12 

88 

20 

57 

35 

09 

23 

30 

36 

53 

58 

26 

34 

75 

47 

85 

Composto A 

Composto 8 

A x B (F7} 

Centralmex 

Ag-152 R 

Média geral 

Produção de grãos 

kg/ha 

4972 

4928 

4921 

4577 

4858 

4853 

4769 

4734 

4709 

4706 

4605 

4515 

4481 

4253 

4108 

2549 

1748 

4192 

5224 

5470 

4415 

4885 

Rel. média 
test. 

106,92 

105,98 

105,83 

104,88 

104,47 

104,37 

102,56 

101,81 

101,27 

101,20 

99,03 

97,10 

96,37 

9 1, 46 

88,34 

54,52 

37,59 

9 O, 15 

112,34 

117,63 

94,95 

105,05 

Média dos híbridos crípticos. 

Média das testemunh as (Ag-152 R e Centralmex) 

Média geral do Índice de espigas por planta 

. 80. 

Índj_ce de 
espigas/ 
planta 

0,98 

0,95 

1,00 

0,96 

1,06 

0,96 

1,05 

0,98 

0,91 

1, 03 

1, 04 

1, 16 

0,94 

0,91 

0,89 

0,90 

0,85 

0,96 

1,00 

1,00 

0,88 

0,98 

5.345 kg/ha 

5. 371 kg/ha

4.650 kg/ha 

1,04 
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Tabela 06 - Rendimento em graos (kg/ha) dos 59 cruzamentos 

N 9 de 
ordem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

So x So e das testemunhas, correspondentes ao exp� 

rimento II, corrigidos para umidade de 15,5% e 

"stand" de 50 plantas por parcela. Produção em PºE 

centagem da média d as testemunhas Ag-152 R e Cen

tralmex. Valores médios do caráter Índice de espi 

gas por planta. Piracicaba, 1975/76. 

Identifi
caçao da 
progênie 

145 

129 

143 

132 

147 

109 

149 

114 

104 

146 

98 

139 

101 

154 

115 

141 

131 

111 

118 

123 

120 

106 

Produção de graos 

kg/ha 

9719 

7268 

7079 

7052 

7050 

6994 

6850 

6789 

6615 

656 2 

6536 

6501 

6448 

6340 

6232 

6221 

6159 

6135 

6099 

6046 

6041 

6006 

Rel. média 
test. 

177,94 

133,06 

129,60 

129,11 

129,07 

128,05 

125,41 

124,30 

121, 11 

120,14 

119,66 

119,02 

118,05 

116,07 

114,10 

113,90 

112,76 

112, 32 

111,66 

110,69 

110,60 

109,96 

!ndice de
espigas/
planta

1, 19 

1,32 

1, 27 

1,18 

1, 24 

1,23 

1, 18 

1, 22 

1, 12 

1,23 

1,30 

1,13 

1, 24 

l , 18

1, 2 2

1,62

1,06

1, 18

1,09

1,06

0,97

1,13

Continua 
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Tabela 06 (Continuação) 

N9 de 
Identifi- Produção de graos !ndice de

ordem 
caçao da 

Rel. média 
espigas/

progênie kg/ha 
test. 

planta

23 103 5922 108,42 1,06 

24 127 5902 108,06 1,01 

25 119 5881 107,67 1,12 

26 97 5864 107,36 1,04 

27 102 5839 106,90 1, 19 

28 133 5817 106,50 1,06 

29 113 5787 105,95 1, 31 

30 152 5774 105,71 0,97 

31 138 5772 105,68 l, O 4 

32 100 5764 105,53 1,06 

33 144 5751 105,29 1,05 

34 108 5649 103,42 l, 07 

35 137 5602 102,56 1,10 

36 128 5537 101,37 1,07 

37 12 5 5533 101,30 1,04 

38 107 5493 100,57 1, 15 

39 110 5482 100,37 1, 15 

40 14 O 5473 100,20 1, 1 O 

41 142 542 5 99,32 1,06 

42 116 5419 99,21 1,05 

43 105 5389 98,66 0,97 

44 126 5328 97,55 1,07 

45 130 5240 95,94 l, 13 

46 117 5234 95,83 1,09 

47 99 5185 94,93 O, 9 6 

48 151 5152 94,32 0,99 

49 136 5127 93,87 1, 17 

Continua 



Tabela 06 (Continuação) 

Identifi- Produção 
N9 de 

da 
ordem 

caçao 
progênie kg /ha 

50 135 5117 

51 148 5085 

52 150 5084 

53 12 4 5053 

54 112 4970 

55 134 4712 

56 122 4680 

57 96 4646 

58 121 4063 

59 153 2751 

60 Composto A 5158 

61 Composto B 5627 

62 A X B ( F 7 ) 5251 

63 Centralmex 1 4713 

64 Ag-152 R 6210 

Média geral 

Média dos híbridos crípticos. 

de 
-

graos 

Re 1. média 
test. 

93,65 

9 3, l O 

93,0ô 

92,51 

90,99 

86,27 

85,65 

85,06 

74,39 

50,92 

94,62 

103,02 

96, 14 

86,29 

113,69 

. 83. 

Índice de 
espigas/ 
planta 

0,95 

1, 15 

0,97 

O, 89 

1,22 

1,03 

0,86 

1,06 

1, 15 

0,86 

L 01 

0,96 

1,01 

0,91 

0,95 

. 5. 755 kg/ha 

. . 5. ôlô kg/ha 

Média das testemunhas (Ag-152 R e Centralmex) .. 5.462 kg/ha 

Média geral do Índice de espigas por planta . . • 1,03 
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Tabela 07 - Rendimento em graos (kg/ha) dos 22 cruzamentos 

N 9 de 
ordem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

So x So e das testemunhas, correspondentes ao exp� 

rimento III, corrigidos para umidade de 15,5% e 
» stand» de 50 plantas por parcela. Produção em po�

centagem da média d as testemunhas Ag-152 R e Cen

tralmex. Valores médios do caráter Índice de espi

gas por planta. Piracicaba, 1975/76.

Identifi
caçao da 
progênie 

157 

155 

166 

15 9 

164 

174 

176 

16 9 

165 

16 2 

171 

173 

170 

163 

168 

158 

156 

161 

175 

172 

16 O 

167 

Produção 

kg/ ha 

8358 

6206 

6206 

6144 

6017 

6013 

6013 

5927 

5848 

5660 

5620 

5586 

5577 

5443 

5277 

5260 

5200 

5196 

5051 

4947 

4892 

456 8 

de graos 

Re 1. média 
test. 

170,64 

126,70 

126,70 

125,44 

122,85 

122,76 

122,76 

121,01 

119,40 

115,56 

114,74 

114,05 

113,86 

111,13 

107,74 

107,39 

106,17 

106,08 

103,12 

101,00 

99,88 

93,26 

Índice de 
espigas/ 
planta 

1,32 

1, 32 

1, 37 

0,92 

1, 15 

1,31 

1, 07 

1, 28 

1, 10 

0,96 

1,34 

1,55 

1, 37 

1,07 

0,97 

1,08 

1,20 

1, 22 

1,25 

1,08 

1, 11 

0,95 

Continua 



Tabela 07 (Continuação) 

N 9 de 
ordem 

23 

24 

25 

26 

27 

Média 

Identifi
caçao da 
progênie 

Composto A 

Composto B 

A x B (F7) 

Centralmex 

Ag-152 R 

geral . . . 

Produção de graos 

Kg/ha 

5199 

4507 

5623 

5235 

4561 

. . . . . 

Rel. média 
test. 

106 ,15 

92,02 

114,8 0 

106 ,8 8 

93,12 

. . .

Média dos híbridos crípticos . . . . 

Média das testemunhas (Ag-152 e Centralmex). 

Média geral do Índice de espigas por planta. 

. 

. 

. 

• 8 5.

fndice de 
espigas / 
planta 

5. 560 

5,682 

4.898 

0,96 

0,93 

0,90 

0,8 2

0,92 

0 ,8 6  

Kg/ha 

Kg/ha 

Kg/ha 



. 86. 

Tabela 08 - Relação dos 70 cruzamentos So x S 0 selecionados nos 

experimentos I, II e III. Peso de grãos em kg/ha, 

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

50 plantas por parcela, porcentagem em relação a 

média das testemunhas Ag-152 R e Centralmex e o 

Índice de espigas por planta. Piracicaba, 1975/76. 

N9 de N9 do 
Identifi- Produção de graos fndice de 

ex-
da espigas/ 

ordem perimento 
caçao 
progênie 

kg/ha 
Re 1. média planta 

test. 

1 II 145 9719 177,94 1, 19 

2 III 157 8358 170,64 1,32 

3 I 81 7167 154,13 1,17 

4 I 49 6860 147,53 1,28 

5 I 44 6472 139,18 1, 26 

6 I 54 6332 136,17 1 , 18 

7 I 39 6323 135,98 1,00 

8 I 24 6 306 135,61 1,20 

9 I 55 6303 135,55 1, 14 

10 I 80 6297 135,42 1, O 1 

11 I 56 6257 134,56 1,04 

12 I 69 6209 133,53 1,08 

13 I 42 6205 133,44 1,02 

14 II 129 7268 133,06 1, 32 

15 I 40 6106 131,31 1,04 

16 I 03 6055 130,22 1, 03 

17 I 89 6053 130,17 1,09 

18 I 94 60-34 129,76 l , 10

19 I 7 l 6033 129,74 l, 12 

20 II 143 7079 1 29,26 1,27 

21 II 132 7052, 129,11 1, 18 

22 II 147 7050 129,07 1,24 

Continua 
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Tabela 08 (Continuação) 

N9 de N9 do 
Identifj_- Produção de graos Índice de 

ex-
da espigas/ 

ordem perimento 
caça□ 
progenie 

kg/ha 
Rel. média planta 

test. 

23 I 93 59 7 1 ·128,41 1,00 

24 II 109 6994 128,05 1, 23 

25 I 67 5936 127,66 1, 07 

26 I 27 5922 127,35 1, O 1 

27 III 155 6206 126,70 1, 32 

28 III 166 6206 126,70 1, 37 

29 I 70 5875 126,34 0,96 

30 I 08 5870 126,24 1, 1 O 

31 I 83 5850 125,81 1, 20 

32 III 159 614 4 125,44 0,92 

33 II 149 6850 125,41 1, 18 

34 I 84 5807 124,88 1, 19 

35 II 114 6789 124,30 1, 22 

36 I 59 5758 123,83 1, O 5 

37 I 48 5737 123,38 0,96 

38 I 17 5728 123,18 1, 08 

39 III 164 6017 122,85 1, 15 

40 III 174 6013 122,76 1, 31 

41 III 176 6013 122,76 1, O 7 

42 I 33 5680 122,15 0,99 

43 I 74 5663 121,78 1,07 

44 I 13 5634 121,16 1, 15 

45 II 104 6615 121,11 1, 12 

46 III 169 5927 121,01 1,28 

47 I 60 5618 120,82 1, 04 

48 I 31 5616 120,77 0,94 

49 II 146 6562 120,14 1,23 

50 I 01 5573 119,85 1, 16 

Continua 
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Tabela 08 (Continuação) 

N9 de N9 do 
Identifi- Produção de g raos Índice de 

ex-
da espigas/ 

ordem perimento 
caçao 
progenie Re 1. média planta 

k.g/ha 
test. 

51 II 98 6536 119,66 1, 30 

52 I 64 5560 119,57 1, 12 

53 I 61 55 52 119,40 0,88 

54 III 165 5848 119,40 1, 10 

55 II 139 6501 119,02 1, 13 

56 I 11 5520 118,71 1, 02 

57 I 07 5507 118,43 1, O 6 

58 I 29 5493 118,13 1, 14 

59 II 101 6448 118,05 1,24 

60 I 65 54 72 117,68 1, 03 

61 I 16 5471 117,66 1, 06 

62 I 91 5452 117,25 1, 19 

63 I 79 5444 117,08 1,04 

64 I 92 5435 116, 88 0,97 

65 II 154 6340 116,07 1,18 

66 I 68 5395 116,02 1,08 

67 III 162 5660 115,56 0,96 

68 I 86 5365 115,38 1, 14 

69 I 73 5354 115,14 1 , 11 

70 I 32 5347 114,99 0,98 

Média dos hibridos crípticos selecionados, . . 6.140 k.g/ha 

Índice de espigas por planta médio . .  . 1, 16 
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10.2. Figuras 
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SELECIONADOS� 

AMPLITUDE: 37.59-154,13 

SoX So : 1975-76 

C.V. GEN. =.10,83%

N:95 X:114.46% 
N:46 X:126,05% 

20 40 60 80 100 120 140 160 18� 
PRODUÇÃO EM P ORCENTAGEM DAS TESTEMUNHAS(AG-152 R E CENTRALMEX) 

Figura 01 � Distribuição de frequência da produção de- grãos corrigidos para 
15,5% de umidade, dos 95 híbridos crípticos correspondentes ao 
experimento I, expressa em % das testemÚnhas (Ag-152 R e Cen
tralmex). So x S0• Piracicaba, 1975/76. 

20 
Nº 

D 
E 15 
e 

U 10 
z 

E 5 
N 

s o 

A linha tracejada representa a média das testemunhas e a seta, 
a média dos híbridos selecionados. 

20 40 
PRODUÇAO 

1 

, 1 

1 

SELECIONADOS� 
AMPLITUDE: 50,92-177,94 

SoXSo:1975-76 
C. V. GEN;013,91 %

N:59 X:106.52% 
N'=-14 X� 127,90% 

8 100 120 140 160 180 
PORCENTAGEM :oAs TESTEMUNHAS(AG-152R E CENTRALMEX) 

Figura 02 -_ Distribuição de frequências da produção de grão� corrigidos pa
ra 15,5% de umidade, dos 59 híbridos crípticos correspondentes 
ao experimento II, expressa em % das testemunhas (Ag-152 R e 
Centralmex). S 0 x S 0 • Piracicaba, 1975/76. 
A linha tracejada representa a média das testemunhas e a seta,
a média dos híbridos selecionados.
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AMPLITUDE: 9 3,26-170 . 64

,91.

SELECIONADOS�
s

0
x5o:1975-76 

CV. GEN,: 8.30 %
1 
1 
1 
1 N=22 

!' -mi

'=11�:�;� 

� 
i<;.127.38% 

º _ so oo ��º �º 1ao • 1�0 � 
PRODUCAO EM PORCENTAGEM! DAS TESTEMUNHAS(AG-152 E CENTRALMEX), 

1 

- Distribuição de frequências da produção de grãos, corrigidos para
15,5% de umidade, dos 22· híbridos crípticos correspondentes ao ex
perimento III, expressa em % das testemunhas (Ag-152 R e Central-=

mex}. So x So, Piracicaba, 1975/76. A linha tracejada representa
a média das testemunhas e a seta,a média dos HÍbr. selecionados.

AMPLITUDE: 37,59-177,94

SELECIONADOS�

s0xs0 :1975-76

CV GEN,:11.01% 

N:176 

x·:112.33% 

N': 70 

x·:121.11% 

O 20 

Figura 04 - Distribuição de frequências da produção de grãos, corrigidos para 
15,5% de umidade, dos 176 híbridos crípticos correspondentes aos 
três experimentos, expressa em% das testemunhas (Ag-152 R e Cen
tralmex}. S0 x So, Piracicaba, 1975/76. A linha tracejada re
presenta a média das testemunhas e a seta, a média dos híbridos 
selecionados, 



50 

� 
�45 

0
40 

E 

c
35 

R 
u 
230 
A 

�25 
T 

15 

Figura 05 

' 

' 

• 92.

SELECIONADOS�
AMPLITUDE :085(092)-1.62(1.27) 

N:176 
N'::: 70 

SoXSo: 1975/76 
x = 1.11 (1.os) 
x'.::1.1shoaJ 

61. GEN. = 7,34%

X TEST = Q91 ( 0,95) 

1.16 1.20 1.24 1.28 

ÍNDICE DE ESPIGAS POR PLANTA ( EM VX) 

Distribuição de frequências dos Índices de espiga por planta 

dos 176 híbridos crípticos correspondentes aos ·três experi

mentos, transformados em lx. S0 x So. Piracicaba, 1975/76. 
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SELECIONADOS� 

SoXSo: 1975176 

AMPLITUDE 
0,7oo/o[t.62 )-40,9%( 4.59] 

XrEsr= 1. 23% 2.98 
N:176 N;,.70 

X::10.33%[3.24) 
x� 9,96%(3.24) 

Figura 06 - Distribuição de frequência das porcentagem média de plantas 

acamadas (acamadas + quebradas) por tratamento (P), dos 176 hÍ 

bridos crípticos correspondentes aos três experimentos, trans

formados em are sen ✓ P/100 • S 0 x S 0 • Piracicaba, 1975/76. 


