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l. RESUMO

O contínuo melhoramento de populações exige no 

vos e mais sensíveis métodos de seleção e obtenção de linha

gens. 

O método de obtenção de linhagens mais utiliza 

do é o método padrão, que se baseia especificamente na sele

ção fenotÍpica das linhagens por um longo período de tempo. 

Somente no final do programa, é que serão conhecidas as capa

cidades de combinação destas. 

Em vista destes problemas, vários métodos de 

obtenção de linhagens têm sido propostos, como o método dos 

híbridos crípticos, proposto por LONNQUIST e WILLIANS (1967) 

e HALLAUER (1967a) (1967b). Porém-o uso destes-métodos se 

torna limitado, quando não utilizados compostos e variedades 

não adaptados. 
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O presente trabalho tem como objetivo avaliar 

e discutir o método meio-críptico, um método de obtenção e �e 

leção de linhagens baseado em dois outros métodos, o 
-

'metoa.o 

dos híbridos crípticos e a seleção recorrente para capacidade 

específica de combinação proposta por HULL (1945). Sua prin

cipal característica é o uso da capacidade de combinação como 

um parâmetro de seleção das linhagens. 

O método meio-críptico utiliza um composto, co 

mo fonte geradora de linhagens, e um híbrido simples, como 

testador. A cada ciclo de seleção são realizados cruzamentos 

entre plantas autofecundadas do composto com plantas do híbri 

do simples, sendo os cruzamentos colocados em ensaios de pro-

dução, onde é realizado a seleção das linhagens cujo 

-cross11 com o híbrido simples foram os mais produtivos.

"top-

Neste programa foram utilizados quatro compos

tos, Composto ESALQ-A, Composto ESALQ-B, Composto HSF e Com

posto HSD, e os híbridos simples HS-7777 e HS-1227. Com estes 

materiais foram realizados os seguintes cruzamentos: Compos

to ESALQ-A vs HS-7777 e também versus HS-1227, Composto ESALQ-B 

vs ES-7777, Composto HSF vs HS-7777 e Compsto HSD vs HS-1227. 

De posse dos resultados dos ensaios de produ

çao dos S
0

's dos compostos vs híbridos simples, pôde-se obser 

var que o método meio-críptico mostrou-se eficiente, quando 

observada a alta liberação de variabilidade genética existen-
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te entre os cruzamentos, fornecendo um amplo material para 

uma seleçio efetiva, como também um híbrido triplo superior no 

final do método. 

Os híbridos meio-crípticos selecionados nos 

cinco programas, mostraram-se altamente produtivos, quando 

comparados �s testemunhas, evidenciando a possibilidade de o� 

tençio de linhagens possuidoras de alta capacidade de combina 

çao e geradoras de híbridos altamente produtivos. 
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2. INTRODUÇÃO

A obtenção de linhagens endógamas para a produ 

çao de milho híbrido, baseia-se na metodologia tradicional, ou 

seja, o método padrão. Porém, com o melhoramento acentuado 

das populações geradoras de linhagens, novos métodos, mais 

precisos e sensíveis são necessários, para que se possa ob

ter linhagens que formarão híbridos altamente produtivos e 

possuidores de Ótimas características agronômicas. 

O método padrão é criticado principalmente pe

la aleatoriedade da escolha das linhagens. Estas são selecio 

nadas fenotipicamente por um longo tempo, não se ssbendo so

bre a capacidade geral e específica de co�binação até que es

tes testes sejam realizados, o que ocorre como parte final do 

método, tornando a obtenção da linhagem totalmente casual . 

Pois o valor de uma linhagem está na sua capacidade de combi

naçã6 e portanto uma seleção mais efetiva desta linhagem se-
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ria com base neste caráter. 

Outros métodos para a obtenção de linhagens fo 

ram propostos, como o método dos híbridos crípticos, proposto 

simultaneamente por LONNQUIST & WILLIANS (1967) e HALLAUER 

(1967). Este método revolucionou a metodologia de obtenção 

de linhagens, sendo estas avaliadas com base no comportamento 

dos híbridos obtidos a partir de cruzamentos entre plantas de 

compostos. No final do método o resultado será o híbrido su

perior e as linhagens que o originaram. 

O método dos híbridos crípticos possui alguns 

problemas que foram enumerados por ZINSLY (1977) e sao princ! 

palmente a necessidade de se trabalhar com plantas prolíficas 

a cada ciclo de seleção, o que se torna difícil com o aumento 

do grau de endogamia. Acrescendo-se que a frequ�ncia de cru

zamentos superiores é o quadro da frequ�ncia de plantas supe

riores nas duas populações. Portanto, o método dos híbridos 

crípticos necessita de material que possua um alto nível de 

melhoramento genético. 

Em vista destes aspectos foi desenvolvido o mé 

todo meio-críptico, um método que se ajusta a materiais em di 

ferentes níveis de melhoramento genético, procurando também 

direcionar a obtenção das linhagens. Para tal, foram aliadas 

as boas características do método dos híbridos crípticos com 

um tipo de seleção recorrente; a seleção rtcorrente para ca-
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pacida<le específica de combinação, proposta por HULL (1945), 

proporcionando um teste preciso a cada ciclo de obtenção de 

linhagens. O método meio-críptico também é susceptível a uma 

seleção fenotípica, pois as plantas são cruzadas a cada ci

clo, podendo-se selecioná-las antes de cruzá-las, observando-

-se características de alta herdabilidade. Portanto neste �é

todo estão aliadas as boas características de três outros mé

todos, voltadas a obtenção de linhagens geradoras de híbridos 

altamente produtivos. 

Este trabalho possui como objetivo discutir to 

da a metodologia empregada para a produção de linhagens pelo 

método meio-críptico; analisar e discutir os resultados obti

dos dos cruzamentos entre S 's de quatro compostos de milho eo 

dois híbridos simples; e a possibilidade de obtenção de híbri 

dos altamente produtivos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1. M�todo do Milho H{brido 

O método do milho híbrido revolucionou a agri

cultura moderna, portanto a literatura é muito vasta sobre o 

assunto, contando com inúmeras revisões detalhadas, das quais 

podem ser citadas as realizadas por KRUG (1934), RICHEY 

(1950), SPRAGUE (1946, 19S5, 1977), PATERNIANI (1966), MAGNA

VACA (1973), SPRAGUE e EBERHART (1977) e VIEGAS e MIRANDA FI-

LHO (1978). Além destas revisões, existem um grande numero 

de trabalhos na literatura especializada. Por estas razoes, 

ser�o aqui relatados somente os principais eventos que deter

minaram o aparecimento do método do milho híbrido. 

O primeiro a conduzir experimentos entre plan

tas cruzadas e autofecuncladas de um mesmo material foi D:l\.RWTH 

em 1877(SPfü\GUE, 1977), seguindo dos trabalhos de BEAL (1877, 
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1880) com hibridação em variedades de polinização livre. Po

rém os trabalhos que possuíram um maior impacto, no início do 

século, foram os de SHULL (1908, 1909) e os de EAST 

1909), onde os autores evidenciam a grande perda de 

(1908, 

vigor 

acompanhada de uniformidade, que se seguia com as autofecunda 

ções em milho. Estas linhagens, quando cruzadas entre si, 

restauravam em grande parte o vigor, e certos cruzamentos pro 

<luziam híbridos altamente vigorosos. A aplicação prática do 

método não foi imediata, devido à pequena produção das linha

gens. JONES (1918) mostrou a possibilidade da produção de hí 

bridos duplos, obtidos a partir de cruzamentos de dois híbri

dos simples, resolvando o problema do custo de produção da se 

mente híbrida. Este método tornou-se mais eficiente com os 

estudos de JENKINS (1934), DOXTATOR e JOHNSON (1936) e ANDER

SON (1938) sobre a previsão de híbrido duplos. 

As críticas ao método padrão são direcionadas 

principalmente à seleção, que é realizada baseando-se nos ca

racteres agron6micos, tornando totalmente casual a obtenção 

de linhagens para a produção de híbridos, ZINSLY (1977). Ou

tro ponto criticado do método, é o conhecimento da capacidade 

combinatória das linhagens que somente ê obtido no final do 

programa. O valor de urna linhagem depende de sua capacidade 

de combinação� ou seja, a produção de híbridos superiores, e 

este valor pode ser avaliado pelos testes para capacidade ge

ral e específica de combinação, conceituados por SPRAGUE e 
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e TATUM (1942). 

Um fato comentado por PATERNIANI (1969) a res

peito do milho híbrido, 5 que híbridos obtidos ap6s 1930 eram 

relativamente pouco produtivos aos já existentes. Isto devi

do o meterial utilizado já haver produzido praticamente o me-

lhor possível com os métodos empregados. PATERNIATI (1966, 

1969) sugere que as populações a serem utilizadas como fonte 

de linhagens deveriam inicialmente serem submetidas a um pro

grama de melhoramento. Vários esquemas voltados a aumentar a 

frequ�ncia de genes favoráveis em populaç5es sio 

por PATERNIANI (1966, 1969), e PATERNIANI e MIRANDA 

(1978). Com a introdução de métodos de formação de 

discutidos 

FILHO 

compos·-

tos, a grande variabilidade existente no milho passou a ser 

melhor aproveitada. A formação de um composto oferece maior 

oportunidade de seleção para caracteres agronômicos 

veis, (CASTRO, et alii
> 

1968; PATERNIANI 1968 e 

1978). 

favorá-

VENCOVSKY, 

PATERNIANI (1974) tecendo comentários sobre o 

milho híbrido, enumera algumas vantagens como a obtenção de 

genótipos superiores em um prazo relativamente curto, associa 

ção de caracteres de dois genótipos distintos, produção de 

genótipos uniformes, utilização de interações gênicas na gera 

ção híbrida e outras vantagens econômicas. 

Na 1 itera tura são enc:ontrado-5 vários métodos de 
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produção de linhagens, que visam a um aumento da eficiência 

do método do milho híbrido. Sobre estes métodris, várias revi 

sões detalhadas foram realizadas, principalmente por RICHEY 

(1950), SPRAGUE (1977), PATERNIANI (1966), VIEGAS e MIRANDA 

FILHO (1978). Os principais métodos citados por estes auto

res são: Método Padrão, Melhoramento Convergente e Retrocruza 

menta (RICHEY (1927), Método da Cova Unica (JONES e SINGr.,E-

TON, 1934), Método Genea16gico (HAYES e JOHNSON, 1939), Sele

ção Gamética (STADLER, 1944), utilização de translocações cro 

mossômicas (BURHAM, 1946), monopl6ides seguidos de dobramento 

de nümero de cromossomos (CHASE, 1951, 1952) e Teste precoce 

(SPRAGUE, 1 946 e LONQUIST, 1950). 

DentTe todos os métodos acima citados, o Méto

do Padrão é o mais utilizado. Sua metodologia pode ser suma

rizada da seguinte maneira: 

- Autofecundação de milhares de plantas sele

cionadas para caracteres agronômicos favoráveis, do composto 

ou variedade promissora. 

- Plantio de progênies das plantas autofecunda

das, onde será realizada uma seleção entre e dentro de cada 

prcgênie, elimiando-se as plantas com características agron6-

micas inferiores. As plantas s
1 

selecionadas serão autofecun 

dadas, e este ciclo será repetido 6 ou 7 vezes. 

- As linhagens s
6 

ou s 7 obtidas, serao testa-
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das para capacidade geral de combinação e posteriormente para 

capacidade específica de combinação. 

3.2. Seleção Recorrente para Capacidade EspecTfica de Com

binação 

O esquema de seleção recorrente para capacida

de específica de combinação foi originalmente proposto por 

HUL (1945). Tal esquema foi sugerido admitindo que os genes 

sobredominantes ou heteróticos são grandemente responsáveis 

pelo vigor de híbrido, e desta maneira o n�todo oferece a nos 

sibilidade de se concentrar numa população heterogênica, ge

nes que darão a m�xima heterose em relação a um testador em

particular. 

A metodologia utilizada neste m�todo pode ser 

sumarizada da seguinte maneira: 

- Autofecundação de um numero razoável de pla�

tas de uma população heterogênia. 

- Cruzamento "top-cross" das progênies s
1 

com

um testador de base restrita, uma linhagem ou um híbrido sim-

ples. 

- Ensaio de produção dos 11top-cross11
• 

- Intercruzamento do grupo de linhagens mais 

produtivas com base no ensaio de produção dos "top-cross". 



Plantio das sementes intercruzadas e 

de um novo ciclo de seleção. 

.12. 
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lillClO 

PATERNIANI (1969) e PATERNIANI e MIRANDA F9 

(1978), comentando sobre o método de seleção recorrente para 

capacidade específica de combinação, relatam que as causas do 

insucesso do método são devidas a: não existência de uma li-

nhagem ideal que não possa ser substituída por outra depois 

de vários anos, (esta questão tem sido objetivo de discussão 

atualmente); há evidências de que grande parte do vigor de hí 

bridos � devido a genes complementares doninantes e nao sobre 

dominantes. SPRAGUE (1955) comenta que o uso de um testador 

hornozigótico, tende a aumentar as interações do material tes

tado por locais ou por ano. 

SPRAGUE, RUSSELL e PENNY (1959), empregaram a 

seleção recorrente para capacidade específica de combinação 

em duas variedade de polinização livre. No primeiro ciclo 

foi utilizado o híbrido simples Wf9 x Hy como testador e no 

seguinte a linhagem Hy. �stes autores concluíram que: 1 - as 

populações não mudaram a produtividade, 2 - cada ciclo levou 

a um aumento na produção, quando cada população era cruzada 

com uma linhagem test2dora, 3 - os cruzamentos das populações 

entre si, depois de cada ciclo, mostraram uma tendência de 

aumento de produção. LONNQUIST (1961) relata alguns dados 

obtidos com este esquema de seleção recorrente em duas popula 

ções de milho e um híbrido simples como testador. Em ambas 
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populações de milho foram obtidos progressos na produç�o de 

graos. 

PENNY et aZii (1963) empregando o m�todo de se 

leção recorrente para capacidade específica de combinação, 

apresentam resultados de produção de grãos de dois ciclos de 

seleção das populações cruzadas com o testador. Com a varie

dade Alph o aumento foi de 7% por ciclo, e na população WF9 x 

B7 o aumento foi de l,S% por ciclo. 

PATERNIANI e MIRANDA F 9 (1978) comentam que 

mais recentemente, v�rios trabalhos têm mostrado a efici�ncia 

da seleção recorrente para capacidade específica de combina

ção, sugerindo uma reavaliação do potencial do método para o 

melhoramento de populações. RUSSEL et aZii (1973) usando as 

populações Alph e NF9 x B7 e como testador a linhagem Bl4, re 

lata progressos no comportamento das populações per se, em 

cruzamento com a Alph original e com a linhagem Bl4. WALEJKO 

(1976) relata resultados semelhantes, usando as populações 

Kolkmeier e Lancaster e a linhagem Hy como testadora. 

Em trabalhos feitos por HORNER et aZii (1969) 

e HORNER et aZii (1973), onde os autores comparam três méto

dos de seleção para capacidade de seleção usatldo um testador 

amplo (população parental) um testador restrito (uma linha

gem) e a seleção entre famílias s
2

, não foram encontradas di

ferenças, quando as populações foram avaliadas per se, mas o 
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testador restrito mostrou-se mais eficiente quando as popula

ções foram avaliadas em cruzamentos com dois diferentes testa

dores. 

HORNER et aZii (1976) relatam resultados obti

dos em sete ciclos de seleção para capacidade específica de 

combinação de urna população e o híbrido simples F44 x F6. Os 

ensaios dos "Top-cross" mostraram um aumento de 18% na produ-

çao de grãos e uma redução de 35% no acamamento. Os progres-

sos foram semelhantes, quando as populações foram cruzãdas com 

que o testador de base 

genética restrita foi eficiente para melhorar também a capaci

dade geral de combinação. 

3.3. Mêtodo dos Hibridos Criptices 

Este método inicialmente sugerido por LONN-

QUIST & WILLIANS (1967) e HALLAUER (1967a, 1967b), tem por 

nalidade selecionar os melhores pares de linhagens puras, 

.e . 
l.. l

-

du-

rante o processo de endogamia das mesmas. O método possibilita 

maximinizar a seleção entre pares de gen6tipos, com base na 

produção de suas combinações híbridas, portanto sao necessa

rias plantas prolíficas para a condução do mesmo. Esta denorni 

nação, Híbridos Crípticos, é dada em razão de conhecermos ini

cialmente o híbrido entre as populações e as linhagens encon

tram-se ocultas, 11crípticas11
• 
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O m;todo do Híbrido Críptico difere dos de-

mais, principalmente por avaliar em primeiro lugar o híbrido 

seguido da identificação das linhagens que o originaram. Uma 

característica peculiar a este m;todo é que sao selecionados 

pares de gen6tipos a cada ciclo de seleção, ao invés de genóti 

pos finicos, como nos demais métodos, (PATER�IANI, 1979 - infor 

maçao pessoal). 

-

A metodologia descrita a seguir e a mesma de 

LONNQUIST & WILLIANS (1967): 

-
- sao autofecundadas plantas S

0 
das duas popu-

laç6es, utilizando-se a segunda espiga, estas autofecundaç6es 

serão sementes remanescentes para o ciclo seguinte. Após dois 

a três dias de efetuada a autofecundação, são realizados os 

cruzamentos entre as plantas individuais S das duas 
o 

popula-

ç6es, as quais j� foram autofecundadas, para o cruzamento S x 
o 

S é utilizado a primeira espiga.o 

- os híbridos S x S sao avaliados em ensaio
o o 

de produção e as sementes provenientes da autofecundação das 

plantas S utilizadas nos cruzamentos serão armazenadas para ao 

etapa seguinte. Uma intensidade média de seleção, de 30 a 50% 

dos híbridos mais produtivos, é sugerida, caso os cruzamentos 

nao possam ser testados rigorosamente pela insuficiência de se 

mentes. 

- os pares de linhagens s
1

, correspondentes aos
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cruzamentos S x S selecionados na primeira fase, serao plan-
o o 

tados em fileiras pareadas. Serão feitos cruzamentos e aut6fe 

cundações, repetindo-se o procedimento utilizado para a obten

ção dos cruzamentos S0 x S0. Devem ser feitos de 4 a 6 cruza

mentos entre cada par de linhagens s
1

. 

- os cruzamentos s
1 

x s1 serão avaliados em en

saio de produção, onde serão selecionados de 30 a 50% dos cru

zamentos mais produtivos, e consequentemente as linhagens s
2

. 

- segue-se o mesmo procedimento das fases ante

riores; os pares de linhagens s 2 serão plantados em fileiras

pareadas onde novos cruzamentos e autofecundações serão reali

zadas. 

- os cruzamentos s
2 

x s
2 

sao avaliados em en

saio de produção e, a partir do ensaio, serão selecionadas as 

linhagens s
3

. 

- desta maneira, o processo é repetido at� que

se obtenham linhagens S com um nível desejado de homozigose en 

homogeneidade. 

LONNQUIST & WILLIANS (1967), relatam resulta

dos obtidos do emprêgo do método dos híbridos crípticos. Os 

autores usaram as populações sss
1 1 1 

e BIV' previamente seleci�

nadas para capacidade geral de combinação. Obtiveram-se 102 

cruzamentos S x S avaliados em ensaio de produção. A heteroo o 
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se média foi de 3 1 % com uma variação de 8 a 5 1 %. O rendimen-

to médio dos cruzamentos S x S foi de 6% maior que a 
o o média 

dos híbridos controles. Foram selecionados os 5 melhores cru-

zamentos S x S .  A partir das linhagens selecionadas, foram 
o o 

obtidos os cruzamentos s
1 

x s
1 

e colocados em ensaio de produ-

çao. Não foram observadas diferenças segnificativas entre os 

cruzamentos S0 x S0 e s
1 

x s
1

, quando as médias foram compara

das. As maiores diferenças foram verificadas entre cruzamen-

tos dentro de cada família. Foi sugerida a seleção intrapopu-

lacional em duas populações que exibam heterose quando cruza -

das, o que pode ser usado efetivamente para a redução do tempo 

requerido para a produção de híbridos superiores. 

HALLAUER ( 1 967a, 1 967b e 1973) descreve os re

sultados obtidos ap6s 6 gerações de teste, usando o método dos 

híbridos crípticos. O trabalho foi realizado com as 

ções prolíficas: "Pioneer Two-ear-Composite" e o 

popula

sintético 

11 Iwoa Two-ear-Syntetic". Foi feita uma geração por ano e, ini 

cialmente, foram testados 144 cruzamentos S x S .  Destes, s_o 
o o 

mente 2 excederam aos 6 híbridos controle, e em s
5 

x s
5 

todos 

os 14 híbridos simples selecionados excederam à média das tes

temunhas. Os híbridos experimentais mostraram grande prolifi

cidade. 

Na 1 i teratura, 
-

existem um grande numero de tra-

balhos baseados na seleção de linhagens pelo método dos híbri

dos crípticos, os quais são unonimes em afirmar a potencialid� 
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de do método para a seleção de linhagens com 6tima capacidade 

combinatória. Podem ser citados SILVA (1970), MAGNAVACA (1973), 

LOPES (1974), :MORO et alii (1974), HOEGEMEYER & HALLAUER 

(1976) e AJUDARTE NETO (1978). 

Mais recentemente, foi realizado por MIRANDA 

F 9 (1978) uma avaliação teórica do método dos híbridos crípti 

cos, onde o autor conclui que a eficiência potencial do método 

depende mais do tipo de ação gênica envolvido no controle do 

caráter, do que das estruturas genéticas das populações. 

Apesar de vários trabalhes indicarem fortes 

evidências da capacidade de seleção de linhagens do método 

dos híbridos crípticos, aproveitando efeitos genéticos altamen 

te específicos, ZINSLY (1977) faz uma avaliação do método, vi 

sanda às possibilidades de obtenção de híbridos comerciais, uti 

lizando-se dos materiais disponíveis no Brasil. Vários probl� 

mas referentes ao método dos híbridos crípticos são amplamente 

discutidos pelo autor, que acrescenta, para estes materiais, 

várias mudanças em algumas fases do método. Embora estas modi 

ficações apresentem vantagens, ficam os incovenientes que sao 

característicos do método, os quais de acôrdo com ZINSLY 

(1977) são: 1) a necessidade de, pelo menos, três espigas po

linizadas por um par de plantas, acrescentando-se a isto a di

minuição da prolificidade devida à endogamia nas fases subse

quentes do método, 2) a probabilidade de se obterem cruzamen

tos de plantas superiores com outras também superiores é o qu� 
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drado da frequ�ncia de plantas superiores em questão, o que d! 

minui ensivelmente a frequência de cruzamentos superiores en

tre as duas populaç6es, 3) portanto, para maior efici�ncia do 

m�todo, � necess�rio que se utilizem populaç6es com altos 

veis de melhoramento gen�tico, possuidoras de caracteres agro

n6micos bem fixados, principalmente a prolificidade. 
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4. MATERIAIS E MfTODO

4.1. Caracterização e Origem dos Materiais 

4.1.1. Híbridos Simples 

I. Hs -7777 - híbrido simples tipo dente, ob

tido no Instituto Agronômico de Campinas,

utilizado como f�mea na formaçiio do híbri

do duplo comercial Hmd-7974.

II .. Hs -1227 - híbrido simples tipo flint, ob 

tido no Instituto Agronômico de Campinas, 

utilizado como macho na formação do híbri 

do duplo comercial Hmd-7974. 

4. l . 2. Compostos

I. Composto ESALQ-A - sintetizado no Institu
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to de Genética da ESALQ/USP, pelo inter

cruzamento das populações: WP-4, WP-7 e 

WP-25, (VENCOVSKY et alii, 1970). 

II. Composto ESALQ-B - sintetizado no Institu

to de Genética da ESALQ/USP, pelo inter

cruzamento das populações: WP-11, WP-12,

WP-17, WP-24, WP-33, WP-34 e Piracar, (VEN

COVSKY et alii, 1970).

III. Composto "híbrido simples dente" (HSD)

sintetizado no Instituto de Genética da

ESALQ/USP, pela recombinação de vários hí

bridos simples do tipo dente que entram

na formação de híbridos duplos comerciais

das Companhias: Cargill S/A, Agroceres S/A

e do Instituto Agron6mico de Campinas (J.

R. ZINSLY, não publicado).

IV. Composto "híbrido simples flint" (HSF)

sintetizado no Instituto de Genética da

ESALQ/USP, pela recombinação de vários hí

bridos simples tipo flint que formam os 

híbridos duplos das Companhias: Cargill 

S/A, Agroceres S/A e do Instituto Agron6-

mico de Campinas (J.R. ZINSLY, não publi

cado). 



• 2 2.

4.1.3. Testemunhas 

I. Híbrido duplo comercial Hmd-7974, obtido 

no Instituto Agronômico de Campinas.

II. Centralmex, variedade sintetizada no Insti

tuto de Genética da ESALQ/USP, 

NI, 1968).

(PATERNIA-

4.2. M�todo Meio-Crlptico 

O mftodo pode ser esquematizado nas seguintes 

fases: 

1 - Plantio em linhas pareadas do material a 

ser selecionado (Composto) e do material de germoplasma homo

gênio (Híbrido Simples). 

2 - Autofecundação das melhores plantas do Com 

posto. 

3 - Cruzamento das plantas autofecundadas com 

plantas do híbrido simples. As plantas do Composto devem ser 

utilizadas como doadoras de pólen. Os cruzamentos, bem como 

as espigas s
1 

do composto devem ser identificadas por um mes-

mo numero. 

4 - Avaliação, através de ensaios de produção, 

dos cruzamentos obtidos. 
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5 - Seleç�o dos s
1 

(de 10 a 20%) cujos cruza

mentos S x híbrido simples foram os mais produtivos do eno 

saio. 

6 - Repete-se o ciclo em linhas alternadas do 

híbrido simples e das progênies s
1 

selecionadas. São feitos 

novos cruzamentos, selecionando-se cinco a dez plantas de ca

da progênie s
1

. 

Desta maneira, o m�todo � repetido at� que se 

obtenha uma linhagem S com certa homozigose e homogeneidade 
n 

genotípica desejada. 

4.3. Obtenção dos cruzamentos 

A obtenção dos cruzamentos entre os S 's o dos

Compostos e Híbridos Simples específicos, seguiu a metodolo

gia descrita no item anterior. Serio citados somente os cru

zamentos que possuíam um número suficiente de sementes para o 

ensaio de produção, bem como a respectiva linhagem s
1

. 

Os seguintes cruzamentos foram realizados. 

4.3.l. Composto ESALQ-A x HS-7777 

Obtiveram-se 194 cruzamentos e as respectivas 

linhagens s
1 

do Composto ESALQ-A.
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4.3.2. Composto ESALQ-A x HS-1227 

Obtiveram-se 43 cruzamentos e as respectivas 

linhagens s
1 

do Composto ESALQ-A. 

4.3.3. Composto ESALQ-8 x HS-7777 

Obtiveram-se 70 cruzamentos e as respectivas 

linhagens s
1 

do Composto ESALQ-B. 

4.3.4. Composto HSD x HS-1227 

Obtiveram-se 56 cruzamentos e as respectivas 

linhagens s
1 

do Composto HSD. 

4.3.5. Composto HSF x HS-7777 

Obtiveram-se 1 90 cruzamentos e as respectivas 

linhagens s
1 

do Composto HSF. 

Os cruzamentos entre o Composto ESLAQ-A e o 

HS-7777, foram realizados em dezembro de 1975 e todos os de

mais cruzamentos entre os Compostos e híbridos simples foram 

obtidos em janeiro de 1 977, no Instituto de Gen�tica da ESALQ/ 

USP, Piracicaba. 

4.4. Ensaios de produção 

A avaliação dos cruzamentos entre S
0

's dos Com 

postos com os Híbridos Simples específicos foi realizada obe-



decendo aos delineamentos descritos a seguir: 

4.4�1. Composto ESALQ-A x HS-7777 

Experimento I - em litice simples 

10 x 10 onde foram avaliados 97 cruzamentos do 
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duplicado 

Composto 

ESALQ-A x HS-7777 possuindo como testemunhas o híbrido duplo 

comercial Hmd-7974 e os parentais Composto ESALQ-A e o h!bri

do simples HS-7777, totalizando 100 tratamentos. 

Experimento II - em blocos ao acaso, onde fo-

réFfl aval ia elos 46 c:ruzan�e:;1tos do HS-7777, 

possuindo como testemunhas o híbrido duplo comercial Hmd-7974 

e os parentais Composto ESALQ-A e o HS-7777, totalizando 49 

tratamentos. 

Experimento III - em litice si�ples duplicado 

6 x 6, onde foram avaliados 33 cruzamentos entre o Composto 

ESALQ-A e o HS-7777, possuindo como testemunhas o híbrido du

plo comercial Hmd-7974 e os parentais Composto ESALQ-A e o hí 

brida simples HS-7777, totalizando 36 tratamentos. 

Experimento IV - em blocos ao acaso, onde fo-

ram avaliados 18 cruzamentos entre o Composto ESALQ-A e o

HS-7777, possuindo como testemunhas o híbrido duplo comercial 

Hmd-7974 e os parentais Composto ESALQ-A e o hibrido simples 

HS-7777, totalizando 21 tratamentos. 
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4.4.2. Composto ESALQ-A x HS-1227 

Experimento V - em látice simples duplicado 

7 x 7, onde foram avaliados 43 cruzamentos entre o Composto 

ESALQ-A e o HS-1227, possuindo como testemunhas o híbrido du

plo comercial Hmd-7974, e a variedade Centralmex e os paren

tais Composto ESALQ-A e o HS-1227. O Composto ESALQ-A e o 

Hmd-7974 foram repetidos em dois tratamentos para 

49 tratamentos. 

4.4.3. Composto ESALQ-B x HS-7777 

Experimento VI - em látice simples 

totalizar 

duplicado 

7 x 7, onde foram avaliados 43 cruzamentos entre o Composto 

ESALQ-B e os HS-7777, possuindo como testemunhas o híbrido du 

plo comercial Hmd-7974, a variedade Centralmex e os parentais 

Composto ESALQ-B e os HS-7777. O Composto ESALQ-B e o Hmd-

7974 foram repetidos em dois tratamentos para totalizar 49 

tratamentos. 

Experimento VII - em látice simples 6 x 6, on

de foram avaliados 27 cruzamentos entre o Composto ESALQ-B e 

o HS�7777, possuindo como testemunas o híbrido duplo comer-

cial Hmd-7974, a variedade Centralmex, os parentais Composto 

ESALQ-B e HS-7777 e tambfm o Composto HSF e Composto HSD, to

talizando 36 tratamentos. 
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4.4.4. Composto HSD x HS-1227 

Experimento XII - em l�tice simples triplo 6x6, 

onde foram avaliados 31 cruzamentos entre o composto HSD e o 

HS-1227, possuindo como testemunhas o híbrido duplo comercial 

Hmd-7974, a variedade Centralmex e os parentais Composto HSD 

e o HS-1227. O híbrido duplo comercial Hmd-7974 foi repetido 

em dois tratamentos, totalizando 36 tratamentos. 

Experimento XIII - em blocos ao acaso, onde fo 

ram avaliados 25 cruzamentos entre o Coreposto HSD e o HS-

1227, em duas repetições, possuindo como testemunhas o híbri

do duplo comercial Hmd-7974, a variedade Centralrnex e os pa

rentais Composto HSD e o HS-1227, totalizando 30 tratamentos. 

4.4.5. Composto HSF x HS-7777 

Experimento VIII - em litice simples duplicado 

8 x 8, onde foram avaliados 59 cruzamentos entre o Composto 

HSF e o HS-7777, possuindo como testemunhas o híbrido duplo 

comercial Hmd-7974, a variedade Centralmex e os parentais Com 

posto HSF e o HS-7777. O híbrido duplo comercia� Hmd-7974 

foi repetido em dois ensaios de tratamentos, totalizando 64 

tratamentos. 

Experimento IX - em lâtice simples triplo 7x7, 

onde foram avaliados 42 cruzamentos entre o �mposto HSF e o 
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HS-7777, possuindo corno testemunhas o híbrido duplo comercial 

Hmd-7974, a variedade Centralmex e os parentais, Composto HSF 

e o HS-7777. O Composto HSF, o HS-7777 e o Hmd-7974 foram re 

petidos emldois tratamentos, totalizando 49 tratamentos. 

Experimento X - em litice simples 6 x 6, onde 

foram avaliados 30 cruzamentos entre o Composto HSF e o 

HS-7777, possuindo como testemunhas o híbrido duplo comercial 

Hmd-7974 e os parentais Composto HSF e o HS-7777, os quais fo 

rarn repetidos em dois tratamentos totalizando 36 tratamentos. 

Experimento XI - em bloco ao acaso, onde foram 

avaliados 59 cruzamentos do Composto HSF e o HS-7777, com duas 

repetições, possuindo corno testemurJ1as o híbrido duplo comer

cial Hrnd-7974, a variedade Centralrnex e os parentais HSF e o 

HS-7777. O híbrido duplo comercial Hmd-7974 foi colocado em 

dois tratamentos, totalizando 64 tratamentos. 

Os ensaios de produção foram realizados no 

Bairro de Água Santa, Município de Piracicaba, Estado de São 

Paulo, a uma altitude de 556 metros e latitude de 22
°

43' Sul. 

Os ensaios dos cruzamentos entre o Composto 

ESALQ-A e o HS-7777 foram plantados entre os dias 14 a 18 de 

outubro de 1976. Todos os demais ensaios dos cruzamentos en

tre os compostos e híbridos simples foram plantados entre os 

dias 4 a 11 de novembro de 1977. 
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O espaçamento adotado foi de 1 metro entre li

nhas e 0,40 metros entre covas, obtendo-se 25 covas por pare� 

la de 10 metros. Foram semeadas 3 sementes por cova, o des

baste foi realizado 15 dias ap6s o plantio. Desta maneira o 

"stand" inicial de 75 plantas por parcela foi reduzido a 50 

plantas, duas por cova, correspondendo a uma densidade popul� 

cional de 50.000 plantas por hectare. 

4.5. Obtenção dos dados 

Foram coletados dados referentes n: 

- "stand" final - antes da colheita anotou-se o

niimero de plantas existentes em cada parce

la de todos os Experimentos.

- Peso de graos - na ocas1ao da colheita foi

coletado o p�so de grãos de cada parcela em

kilogramas (kg).

- Teor de umidade - no laborat6rio foram deter

minados os teores de umidade dos graos apos

a colheita de cada parcela. As determina-

çoes foram realizadas em urn aparelho "Stein-

lite EletTonic Tester11 modelo G.

4.6. Correção dos dados 

Ap6s a obtençâo do peso de 
-

graos de cada pare� 



la, estes pesos foram corrigidos para uma umidade 

de 15,5%. Para tal foi utilizada a f6rmula: 

PC
15 5 =

, 

Pc(l - .U) 
onde: 

(1 - 0,155) 

• 3 íl •

constante 

PC15,5 
= Peso de Campo corrigido para 15,5% de umidade.

P = Peso de Campo observado. 
c 

U = Umidade do grão na colheita. 

(1 - 0,155) = Mat�ria �eca, quando a umidade � de 15,5%. 

A correçao para um 11 stant" ideal de 50 plantas 

por parcela foi realizado pela fórmula proposta por 

(1942). Esta f6rmula fornece uma boa estimativa da 

ZUBER 

parcela 

em questão, desde que as falhas não ultrapassem 20% do "stand11

inicial, pois� considerado que so exista uma falha entre 

duas plantas e que 30% da produção da planta falhada e recupe 

rada pelas duas plantas vizinhas. 

te: 

A fórmula proposta por ZUBER (1942) é a seguin 

PCC H - 0,3 F= PX X 

H - F 
onde: 

PCC = Peso de campo corrigido para 15,5% de umidade e "stand" 

de 50 plantas por parcela. 
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PC - Peso de campo em kilogramas, corrigido para 15,5% de umi 

dacle. 

H = "stand" ideal ou número final de plantas por paTcela. 

F Número de falhas por parcela. 
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5. RESULTADOS

Os resultados obtidos da análise de variancia 

da produção de grãos por 10 m
2
, corrigidos para 11stand" de 50

plantas e umidade de 15,5%, referentes aos Experimentos I a 

XIII, encontram-se, respectivamente nas Tabelas 2 a 14. 

Nos experimentos I, III, V, VIII, IX, X, o de� 

lineamento lâtice obteve grande eficiência, quando comparado 

com o bloco ao acaso, o qual variou de 111,2 a 140,4%. Nos 

experimentos em látice restantes, experimentos VI, VI e XII, 

a eficiência do látice foi pequena, variando de 101,3 a 

105,9%. Esta menor efici�ncia do látice deve-sei pequena he 

terogeneidade do terreno e pela escolha casualmente acertada 

da posição das parcelas no campo, fornecendo a componente da 

variação entre parcelas, suficiência para controlar a pequena 

heterogeneidade do solo, nestes experimentos. Apesar da bai

xa eficiência em alguns látices, todos foram analizados como 



. 33. 

litices e possuiram suas mfdias ajustadas. 

Os coeficientes de variação das médias nos res 

pectivos experimentos, foram, na maioria destes, considerados 

como médios (15,0 a 19,0%). Para o experimento XIII, o coe

ficiente de variação foi alto, 25,3%, devido, talvez, a ser 

um experimento em blocos ao acaso com um pequeno numero de 

repetições (2) e localizado em uma faixa de solo muito hetero 

genea. Para os experimentos I, II, III, XI, XII os coeficien 

tes de variação foram considerados baixos (atê 14%), de acor-

do com as condiç5es experimentais em questão. 

O teste F foi aplicado para detecção de signi

fic�ncia entre contrastes de médias. Foram verificadas dife

renças significativas para a var1açao entre repetiç6es nos ex 

perimentos I, II, V, VIII, X, XII, XIII, evidenciando uma he-

-

terogeneidade na area experimental. Nos demais experimentos, 

o teste não conseguiu evidenciar diferenças significativas

Na variação entre tratamentos, não foram detectadas diferen

ças significativas nos experimentos IV e XII. Para o e�eri

mento II, foram detectadas diferenças significativas a nível 

de 5% de probabilidade entre os tratamentos. Em todos os de

mais experimentos as diferenças significativas detectadas fo

ram a nível de 1% de probabilidade. 

Os quadrados médios dos tratamentos, para o de 

lineament€ blocos ao acaso, e dos tratamentos ajustados, para 
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o delineamento em látice, foram decompostos em híbridos meio

-crípticos, testemunhas (contendo os pais-compostos e híbri

dos simples e as testemunhas comerciais) e entre o grupo das 

testemunhas e dos híbridos meio-crípticos. Esta decomposição 

foi realizada com o objetivo de observar-se o efeito destes 

componentes separadamente e também isolar a variância dos hí

bridos meio-crípticos. Para a variação entre híbridos meio

-crípticos, o teste F não constatou diferenças significativas 

no experimento II, IV e XIII, para todos os demais foram de

tectadas diferenças a nível de 1% de probabilidade. Entre as 

testemunhas, nos experimentos I, II, III, IY, VI, X e XIII, 

as diferenças não foram significativamente detectadas pelo 

teste F, porém para os demais experimentos o teste as detec

tou devido a grande diversidade entre variedades e híbridos 

simples. Quando se comparou o grupo das testemunhas com o 

grupo dos híbridos meio-crípticos, na maioria dos experimen

tos foram detectadas diferenças significativas pelo teste F, 

porém este não conseguiu detectá-las nos experimentos III, 

IV e V. 

As Tabelas 15 a 19 mostram a produção de graos 

em kilogramas por hectare, corrigidos para "stand11 de 50 plan 
2 tas por 10 m e umidade de 15,5%, dos híbridos meio-crípti-

cos, compostos e híbridos simples e test�munhas, e ainda a 

porcentagem em relação à média dos pais e em relação à média 

do híbrido duplo comercial Hmd-7974, referente aos exp�rimen-

tos I a  XIII, respectivamente. A porcentagem sobre a média 



do Hmd-7974 é um par�metro que tenta diminuir as 
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diferenças 

existentes entre os experimentos, transformando os dados com

parativos entre si. 

Verifica-se que os cruzamentos mais produti

vos, comparando-se era relaç�o à média do híbrido �uplo Hmd-

7974, foram entre o Composto HSF x HS-7777 e o Composto 

ESALQ-B x HS-7777, chegando a uma porcentagem de 74,6 supe

rior em produção de grãos. De uma maneira geral, em todos os 

cruzamentos entre compostos e híbridos simples foram detecta-

dos híbridos meio-crípticos que possuíam grande porcentagem 

em relação à média do Hmd-7974. 

Comparando-se a média dos híbridos meio-críptl 

cos com a média dos pais, observa-se existirem híbridos meio

-crípticos que superam a média dos pais em até 123% (experi

mento VII), cruzamento entre o Composto ESALQ-B e o HS-7777. 

Também entre os cruzamentos do Composto HSF e o HS-7777 exis

tiram híbridos meio-crípticos que ultrapassaram a média dos 

pais em 103,9% (experimento VIII). De maneira geral a supe

rioridade entre a média dos híbridos meio-crípticos em rela

çao à média dos pais manteve-se alta·para todos os cruzamen

tos entre compostos e híbridos simples. 

Nas Tabelas 20 a 24, encontram-se os híbridos 

meio-crípticos selecionados referentes aos cruzamentos: Com

posto ESALQ-A x HS-7777, Composto ESALQ-A x HS-1227, Composto 
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ESALQ-B x HS-7777, Composto HSF x HS-7777 e Composto HSD x 

HS-1227, respectivamente. Encontrando-se tabulados os dados 

de produção em grãos em kilogramas por hectare, corrigidos p� 

ra "stand" de 50 plantas por 10 m e 15,5% de umidade, dos 

híbridos experimentais selecionados, além da porcentagem da 

produção destes em relação à média dos pais e em relação ao 

híbrido duplo Hmd-7974. 

Observa-se que a maioria dos híbridos experi

mentais selecionados excedem a média do Hmd-7974, somente al-

guns híbridos provenientes do cruzamento entre o 

ESALQ-A x HS-1227, estão abaixo da média do híbrido 

Composto 

duplo. 

Estas tabelas indicam a superioridade dos híbridos experimen-

tais, que atingem Índices de 74,6% sobre a produção do 

7974, no cruzamento entre o Composto ESALQ-A x HS-7777. 

Encontram-se sumarizados na Tabela 1, as 

dias de produção de grãos dos híbridos experimentais e 

Hmd-

me-

sele-

cionados, de todos os cruzamentos entre compostos e híbridos 

simples realizados, além da porcentagem sobre a média dos 

pais e sobre a média do híbrido duplo comercial Hmd-7974. Ob 

serva-se que os diferenciais de seleção variaram de 1128 a 

851 kg/ha, respectivamente do cruzamento entre o Composto 

ESALQ-B x HS-7777 e do Composto HSD x HS-1227, os demais en

contram-se e intermediários a estes extremos. 

Entre os diferentes cruzamentos realizados com 



os compostos e híbridos simples, encontram-se as seguintes e� 

timativas da heterose: 507 kg/ha (7,6%) entre o Composto 

ESALQ-A e o HS-7777, 398 kg/ha (10,3%) entre o composto ESlu,Q-A 

e o HS-1227, 1734 kg/ha (20,8%) entre o Coraposto ESLAQ-B e o 

HS-7777, 1857 kg/ha (49,8%) entre o Co2posto HSF e o HS-7777 

e 1867 kg/ha (58 ,4 °ó) entre o Composto ESD e o HS-1227. As 

maiores heteroses observadas, 49,8 e 58,4%, se deve principal_ 

mente� baixa média dos parentais, o Co2posto HSF e o HS-1227. 

Observa-se, ainda a Tabela 1. verifica-se que 

os maiores coeficiE.,ntes de encontram-se nos 

experimentos onde são avaliados os cruzamentos do Composto 

ESALQ-A e o HS-1227, Composto ESALQ-B x HS-7777 e o Composto 

HSF x HS-7777, respectivamente 27,10; 18,10; 16,68. Os cruza 

mentos entre o Composto ESALQ-A e o HS-7777 e Composto HSD e 

o HS-1227, possuíram um coeficiente de variação genético sen

civelmente menor, respectivamente de 5,11 e 7,38. 

As Figuras 1 a 5, fornecem a distribuiçâo da 

frequ�ncia da produção de grios dos híbridos experimentais em 

cada cruzamento entre compostos e híbridos simples, expressa 

em porcentagem da média do híbrido duplo Hod-7974. Estas Fi

guras fornecem uma idéia da amplitude da variação de produção 

dos híbridos meio-crípticos e também a posição destes híbri-

dos frente a um material comercial. Observa-se que somente 

no cruzamento entre o Composto ESALQ-A e o HS-1227 a média do 

híbrido duplo Hmd-7974 foi superior que a maioria dos híbri

dos esperirnentais. 
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6. DISCUSSl\O

O método dos híbridos meio-crípticos possui �s 

sencialmente as características do método dos híbridos crfpti 

cos, proposto por LONNQUIST & WILLIANS (1967) e HALLAUER 

(1967a, 1967b) e também da seleção recorrente para a capacid� 

de específica de combinação, proposta por HULL (1945). 

Apesar de existirem fortes evid�ncias da capa

cidade do método dos híbridos crípticos em detectar e aprove! 

tar efeitos genéticos altamente específicos, num estudo real! 

zado por ZINSLY (1977), o qual teve como objetivo avaliar as 

possibilidades de obtenção de híbridos comerciais, utilizan

do-se de compostos e variedades brasileiras e do método pro-

po.c;to por LONNQUIST & WILLIANS (1967) e fü\LLAUER (1967a, 

1967b), foi evidenciado que: as linhagens obtidas das plantas 

S
0 

que produziram os híbridos superiores, não foram considera 

dos comerciais; os melhores híbridos s 1 x s1 em produção fo-
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ram inferiores em características 
- . 

agronom1c2-s. Concluindo, 

portanto, que o m6todo dos híbridos crípticos não se ajusta 

bem aos compostos e variedades brasileiras estudadas pelo au

tor, pois são necessários materiais muito melhorados genetica 

mente. 

ZINSLY (1977) propoe várias modificações no 

m6todo, contornando alguns problemas, por�m ficam alguns pon

tos críticos que são característicos do m�todo, ou sejam, a 

necessidade de se trabalhar com plantas prolíficas a cada ci-

elo de seleção, o 
1 . r �• . 

que se torna ai:_cicil com o auií,ento do grau 

de endogamia e dominincia apical. Outro ponto crítico � o me

nor niimero de cruzamentos superiores obtidos em relação ao nG 

mero potencial de plantas superiores nas populações, pois a 

frequ�ncia de cruzamentos superiores entre os dois compostos 

� o quadrado do nfimero de plantas superiores nestes dois com

postos, diminuindo de maneira exponencial o niimero de combina 

çoes superiores entre os gen6tipos existentes. 

A seleção recorrente para capacidade específi

ca de combinação, proposta por HULL (1945), 6 um m6todo de me 

lhoramento de população. E criticado, devido a alguns auto-

res não conseguirem aumentos da população "per se", 

-se, somente, quando a população era cruzada com o

obtendo

testador 

específico. PATERNIANI (19ó9), comentando este 

ta que nao existe uma linhagem ideal ou híbrido 

tador) 
-

substituido outro que na.o possa ser por 

\.;:-'- .:J TI.� LOUO, 

simples 
-

apos 

rela-

(tes-
-

. varias 
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anos. Porém, PATERNIANI & MIRANDA FILHO (1978) relatam que, 

mais recentemente, vários trabalhos têm mostrado a eficiência 

da seleçâo recorrente para capacidade específica de combina -

çao. 

Baseando-se, principalmente, no par�metro de 

seleção utilizado pelos métodos dos híbridos crípticos e tam

bém da seleção recorrente para a capacidade específica de com 

binação, ou seja, na capacidade de combinação, é que foi de

senvolvido o método dos híbridos meio-crípticos. 

A diferença básica existente entre o método 

dos híbridos meio-crípticos e a seleção recorrente para capa

cidade específica de combinação, está em ser a segunda um m�

todo de melhoramento de populações, onde, a cada ciclo de se

leção, as plantas que possuem maior capacidade de combinação 

com testador específico são intercruzadas, para o início de 

um novo ciclo de seleção. No método dos híbridos meio-críptl 

cos, a maior ênfase é dada para a produção de linhagens, man

tendo-se individualizados os gen6tipos que possuíam maior ca

pacidade específica de combinação com o híbrido simples (tes

tador). A seleção para capacidade específica de combinação é 

feita entre e dentro de progênies, considerando que o cruza

mento de um S com o híbrido simples represente a média daso 

capacidades específicas de combinações existentes de todas as 

possíveis linhagens a serem obtidas com este gen6tipo hetero 

zigoto. E a continuação individualizada das progênies s1
e 
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as demais, dari oportunidade para que se possa obter, através 

de cruzamentos, a combinação genotÍpica que forneca o maior 

aproveitamento de efeitos genético� altamente específicos. 

O método meio-críptico se propoe minimizar os 

pontos críticos existentes no método dos híbridos crípticos. 

Sua principal diferença est� em se trabalhar somente co� uma 

populaçâo, possuindo como testador um híbrido simples, o que 

acarreta uma metodologia mais simples e eficiente, como a ne

cessidade de uma só espiga polinizada por planta, facilitando 

consequente-

mente, um maior nfimero de genótipos para seleçâo. 

Em virios trabalhos, onde se empregou o método 

dos híbridos crípticos, tais como os realizados por SILVA 

(1970, J\LI\GNAVACA (1973), MORO et ali-i,, (1974), ZINSLY et alii 

(1976), AJUDARTE NETO (1978), além de outros, foi observado 

que em média, somente 20% dos cruzamentos realizado entre as 

duas populaç6es eram colocadas em ensaio de produção, para 

que se pudessem selecionar os melhores. No método dos híbri

dos meio-críptico este Índice eleva-se a 80%, observando-se, 

somente, uma perda de 20% dos cruzamentos realizados, que di

zem respeito a falhas na polinização manual. 

E .:l - .:1 • .,. • 

. rnpreganuo-se o metouo me1O-cr1pt1co em um com 

posto prolífico, não haver� necessidade de polinização ma-

nuais para os cruzamentos, pois, logo ap6s a autofecundação 
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das segundas espigas das plantas do composto, estas serão des 

pendoadas, retirando-se, tambfm, o saquinho que protege a pri

meira espiga, sendo esta polinizada naturalmente pelo híbrido 

simples, plantado intercaladamente entre as fileiras do com

posto. 

No m�todo meio-críptico, o numero de sementes 

dos cruzamentos composto e híbrido simples, podem ser facil

mente aumentadas por meio de um maior nümero de polinizaç6es 

realizadas entre a planta do composto e várias outras do hí-

b�l-� O c1"mnlPS nn�s �-+ 0 posrll� cren�-t�DO hnmo��noo e ()5 cr117?L 
.1. _ ,.....  __, ... ,.;:- · ... ....,, , l.� v---1.... 

........� .._, _ _, _ 
-J .L S::} _ _  -_} ,J._l , . .� - -' �'- 0-.....,1-v 1...- _ .....,.._rL 

mentas entre uma planta do composto e virias do híbrido sim-

ples possuirão a mesma carga genética. Um aumento do numero 
;.. 

de sementes do cruzamento e interessante para avaliarem-se os 

híbridos em vários locais e anos, selecionando-se precisamen

te híbridos superiores. 

No método dos híbridos meio-crípticos, a tota-

lidade das plantas superiores do composto serão detectadas, 

pois parte-se do princípio de que todas as plantas do híbrido 

simples são idênticas geneticamente, oferecendo a possibilid� 

de que todas �s plantas do composto, que possuam alta capacida 

de combinatória com o híbrido simples, de se manifestarem e 

serem selecionadas. Em outras palavras, as frequ�ncias de 

cruzamentos superiores será igual à frequência de plantas su-

periores no composto. Comparativamente, o m�todo meio-crípti 

co oferece um maior número de híbridos superiores, fornecendo 
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maior opçao entre híbridos altamente produtivos e diferentes 

caracteres agron6micos. Desta maneira, o problema da linha

gem e -do híbrido serem comerciais fica em muito reduzido. 

... � .  -cripi_lCO sao 

As características agron6micas do hÍbridorneio

relativamente previsíveis, pois sendo este for-

mado pelo híbrido simples testador, espera-se que uma grande 

parte das características desejáveis sejam herdadas deste ma

terial, que será utilizado como f�mea, facilitando a produç�o 

deste parental, que será utilizado como f�mea, facilitando a 

Desta maneira, as características agro 

n6micas da linhagem "per se" são deixadas a um plano secundá

rio, ao contrário do m�todo padrão de produção de linhagens, 

realmente interessam os caracteres dos híbridos produzidos e 

a capacidade combinat6ria desta linhagem com o híbrido sim-

ples (testador). 

Analisando-se a hipótese de que os híbridos 

meio-crípticos sejam obtidos através do cruzamento da 1 inha·

gem obtida e do híbrido simples usado como testador, incorre-

-se em um dos pontos criticados no método proposto por HULL 

(1945) ou seja a seleção recorrente p3ra capacidade específi

ca de combinação, na qual PATERNIANI (1969) aponta, cofilo um 

dos insucessos do método, o uso do testador no final do pro-

grama, considerando que nenhum híbrido simples ou 

possa ser considerado ideal a ponto de nao ser 

1 • a 1.innagem 

substituído 

por outro melhor ao longo dos anos. Espera-se que, com o con 
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tínuo melhoramento das populações geradoras de linhagens, a 

cada ano novos híbridos e linhagens sejam produzidos, supera� 

do os j� existentes. Porém, este argumento esti sendo motivo 

de discussão, pois é observado em países, onde o melhoramento 

de milho se encontra em um estigio muito avançado, que os pr� 

gramas de híbridos restringem-se is linhagens j� obtidas, es

tas com alta capacidade de combinação, sendo melhoradas somen 

te para caracteres agronômicos por meio de 

com materiais doadores. 

retrocruza11:.2:ntos 

U 
... . 

d 
- ·

d ' , .,.b . d m ponto critico o meto o aos n1 ri os 

-crípticos reside, realmente, na eliminação do híbrido 

meio-

sim-

ples testador. Porém trabalhos recentes realizados porHORNER 

et alii (1973) e HORNER et alii (1976) com a seleção recorren 

te para capacidade específica de combinação mostraram que o 

testador de base genética restrita foi eficiente para melho

rar também a capacidade geral de combinação. 

Em vista desta conclusão, a versatilidade do 

método dos híbridos meio-crípticos fica evidenciada, pçis, 

além da obtenção imediata de um híbrido triplo, utilizando-se 

vara tanto o híbrido simples testador, podem-se sintetizar va 

riedades com as linhagens selecionadas que possuam alta capa

cidade específica de combinação cem o testador em particular, 

ou urna alta capacidade geral de combinação com outras varieda 

des, e até mesmo a formação de híbridos simples ou 

utilizando-se as linhagans obtidas. 

duplos, 
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Com um esquema planejado de cruzamentos entre 

compostos e híbridos simples, � possível, atrav�s do m;todo 

meio-críptico, produzir-se híbridoi interpopulacionais. Esta 

teoria pode ser comprovada pela detalhada exposição feita por 

VENCOVSKY (1968), dos componentes da capacidade de combinação 

a nível de locos gênicos. 

O esquema de produção de híbridos interpopula

cionais pode ser exemplificado com os cruzamentos realizados 

no presente trabalho. Neste programa utilizaram-se dois hí

bridos simples, o HS -7777 e HS -1227, os quais formam o hí

brido duplo comercial Hmd-7974, portanto estes dois híbridos 

simples possuem uma comprovada capacidade específica de combi 

naçao. Com o híbrido simples HS-7777 foram cruzados três com 

postos e com o HS-1227 foram cruzados dois compostos (deve-se 

ressaltar que foram utilizados quatro compostos, por�m o Com

posto ESALQ-A foi cruzado com os dois híbridos simples). No 

final do programa, quando foram obtidas as linhagens que pos

suam alta capacidade combinat6ria com o HS-7777 e o mesmo com 

o HS-1227 de cada um dos compostos, espera-se que o cruzamen

to entre linhagens selecionadas pelos diferentes híbridos si�

ples possuam entre si uma capacidade específica de combinação

igual ou at� mesmo maior do que aquela apresentada pelos dois

híbridos simples. Desta maneira, a presença do hÍbrtdo sim

ples testador passa a ser dispens�vel no híbrido final obtido

pelo m;todo dos híbridos meio-críp;icos, sendo estes produtos
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finais híbridos simples ou duplos ou até mesmo duas varieda

des sintéticas possuidoras de alta capacidade de combinação, 

utilizadas para a formação de híbridos intervarietais. 

A escolha <los cornpostos e principalmente do hÍ 

brida simples é de vital import�ncia para o sucesso do método 

dos híbridos meio-crípticos. Os híbridos simples devem pos-

suir 6timos caracteres agron6micos e produç�o, pois nao 

passíveis de seleção ou substituição no transcorrer do 

sao 
-

rneto-

do. O híbrido simples HS -7777, utilizado neste trabalho, po� 

su1 excelentes caracteres agron6micos, al�m de ser muito prc-

dutivo, e o HS-1227, tipo flint, é menos produtivo que o pri

meiro, porém possui caracteres favoráveis, principalmente a 

cor do grao. A razão da escolha destes dois híbridos sim-

ples, além das mencionadas e também da sua capacidatle de com

binação conhecida através do Hmd-7974, recai nos constrastan 

tes germoplasmas dos compostos, com os quais serão realizados 

os cruzamentos. Os Compostos ESALQ-A e ESALQ-B, sintetizados 

por VENCOVSKY et alii (1970), através de um esquema de predi-

çao de compostos, possuem altas frequências genicas favorâ-

veis, possui.ndo Ótimos caracteres agron6micos e produção. A 

escolha destes compostos e híbridos simples, baseou-se, alêm 

das observaç6es acima, no trabalho de ANUNCIAÇÃO F 9 (1976) �n 

de este autor relata os resultados da capacidade específica 

de combinação obtidos dos cruzamentos entre 10 híbridos 

ples e tr�s compostos de milho, sendo escolhidos os mais 

sim-
. -via-
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veis. Os Compostos HSD e Composto HSF, sintetizados por J.R. 

ZINSLY (não publicado), foram escolhidos devido aos germoplas 

mas destes dois compostos. Sendo HS77777 tipo dente, espera-

-se que este possua uma grande heterose, quando cruzado com 

um material flint, no caso o Composto HSF, e o mesmo ocorre 

para o HSf-1227, que sendo flint deve ter boa heterose com o 

Composto HSD, que é dente. 

Partindo-se destes materiais, previamente s�le 

cionados para capacidade de combinação, iniciou-se um progra-

ma de obtenç�o de linhage�s pelo m�t0do dos híbridos meio-

-crípticos, envolvendo os quatro compostos e os dois híbridos

simples. Optou-se pelos seguintes cruzamentos: Composto 

ESALQ-A x HS -7777; Composto ESALQ-A x HS -1227; Composto 

ESALQ-B x HS -7777; Composto HSF x HS -7777 e Composto HSD x 

HS -1227. O Composto ESALQ-A foi cruzado com os dois híbri

dos simples, pois foi observado tamb�m existir uma alta hete

rose entre este composto com o HS -1227. Nestes cruzamentos, 

a maior �nfase foi dada ao HS-7777 devido iis suas 6timas ca

racterísticas agronômicas que possam ser transmitidas aos hí

bridos meio-crípticos. 

O programa de obtenção de linhagens pelo m�to

do meio-críptico foi iniciado em dezembro de 1975, com a ob-

tenção de 194 cruzamentos e s
1

1 s respectivos, do Composto 

ESALQ-A x HS-7777. Preliminarmente foi realizado apenas este 

programa, devido a verificar-se como comportar-se-ia a met6do 
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logia empregada. Portanto, vários ajustes foram feitos no 

método, desde a numeração elas espigas polinizadas até a manei 

ra de polinizá-las. Verificou-se que seria muito vantajosa a 

prática de retirar pólen uma só vez da planta do composto e 

ser resolvido pelo maior numero de cruzamentos entre a planta 

do composto e várias do híbrido simples, mas, em se tratando 

de uma etapa inicial do método meio-críptico, pois sao avalia 

dos os S 's dos compostos versus híbridos simples, nao é ne-
o 

- . 

cessário, nesta fase, uma avaliação mais complexa em varias 

locais e anos. Na fase seguinte, ou seja, quando forem ava-

liados os cruzamentos s1's dos compostos versus híbridos sim

ples, é importante que se produza um maior número de sementes 

dos híbridos meio-crípticos experimentais, pois no s
1 

as 

renças sao mais acentuadas, e uma avaliação mais precisa 

dife

necessária para que se detectem os híbridos mais produtivos e 

consequentemente sua linhagem geradora. 

Os 553 híbridos meio-crípticos experimentais 

obtidos em todo o programa, foram ensaiados utilizando-se de 

delineamentos látice ou blocos ao acaso. A escolha dos deli-

neamentos foi ditada pelo número de tratamentos que possuis-

sem um mesmo niimero de repetições, primeiramente satisfazendo 

os requisitos dos experimentos em litice e por Último em blo

cos ao acaso. 

A avaliação dos híbridos meio-crípticos, além 

de ser feita da maneira usual, pode ser simplificada extrema-
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mente, usando a avaliação baseada em híbridos intercalares, 

usando-se para tal um híbrido que possua 6timas característi

cas agron6micas e produção, tomando-o coLlo par�metro compara-

tiva de seleção. Esta alternativa pode ser usada devido a 

grande capacidade do método meio-críptico em evidenciar as ca 

racterísticas entre os híbridos experimentais, principalmen

te no início de seleção, onde são utilizadas plantas S e com 
o 

postos com baixo Índice de melhoramento genético. 

Os resultados apresentados neste trabilho, res 

tringem-se aoenas 
� 

� produção de grâos, devido aos cruzamentos 

serem S 's dos compostos versus híbridos simples, considera
º 

dos como a potencialidade existente neste genótipo S do com-
o 

posto em produzir linhagens que possuam altas capacidade esp2 

cíficas de combinação com o híbrido simples. Portanto, consi 

derando-se estes cruzamentos como médias, uma seleção visual 

e subjetiva dos demais caracteres agronom1cos, e baseando-se 

principalmente na produção de grãos, é suficiente para se pra 

ticar uma eficiente seleção nestes cruzamentos. 

Observa-se, na Tabela 1, que em todos os expe

rimentos, os híbridos meio-crípticos testados foram superio-

res � média dos pais e das testemunhas. Esta superioridade 

dos híbridos experimentais sugerem uma estimativa da heterose 

entre o híbrido simples e o composto. A maior heterose esti·

mada foi entre o Composto HSD e o HS-1227, 158% da média dos 

pais, verifica-se, portanto, que apesar desia alta heterose, 
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a média dos híbridos meio-crípticos produzidos pelo cruzamen

to deste composto com o híbrido simples, não diferiu muito dos 

demais, mostrando que esta heterose ·foi devida à baixa média 

dos pais, evidenciando que o melhoramento de populações, for

necendo um aumento de genes favoriveis, auxilia em muito um 

programa de obtenção de linhagens visando à formação de híbri 

dos superiores, tal como foi relatado por PATERNIANI (1966 e 

1969). Em contraposição, encontra-se a heterose observada en 

tre o Composto ESALQ-A e o HS-7777, estimada em 107,6% da mé

dia dos pais, porém com uma alta média de produção dos híbri

dos meio-crípticos testados e também dos pais, principalmente 

do Composto ESALQ-A. 

Através dos coeficientes de variaçao genética 

dos híbridos meio-crípticos, obtidos em cada experimento e 

sumarizados na Tabela 1, observa-se nos cruzamentos entre o 

Composto ESALQ-A e o HS-1227, Composto ESALQ-B e HS-7777 e 

Composto HSF e HS-7777 que a amplitude das médias foi muito 

alta, evidenciando a grande variabilidade existente nos cruza 

mentas e alto potencial para melhoramento genético disponível 

nestes híbridos meio-crípticos. Os coeficientes de 

genética dos cruzamentos citados acima foram os mais 

variando de 16,68 a 27,10%. 

. 
-

variaçao 

altos, 

O Composto ESALQ-A obteve o maior e também os 

menores coeficientes de variação genética, quando cruzado com 

o HS-1227 e com o HS-7777 respectivamente. Este fato deve-se
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as diferentes interações gênicas ocorridas nestes cruzamentos 

contrastantes, o que evidencia a capacidade do método meio-

-crípticos em fornecer um material possuidor de ampla variabi

lidade genética, dependendo do testador, para que seja aplica 

da uma seleção efetiva nos gen6tipos superiores. 

Nas Tabelas 15 a 19, observa-se a amplitude de 

produção de grãos em cada grupo de cruzamentos entre composto 

e híbrido simples, corno também a produção individual de cada 

híbrido meio-críptico testado. Estas produções também sao 

mostradas em porcentagem sobre a média dos pais e do Hmd-7974. 

A produção dos híbridos meio-crípticos fornecidã em porcent� 

gem da média dos Hmd-7974 possui como finalidade, ser um par� 

metro comparativo entre todos os cruzamentos realizados entre 

e dentro de cada grupo de cruzamentos. 

Veri�ica-se que a maioria dos híbridos meio-

-crípticos superaram em produção a média do Hmd-7974, repre-

sentando um alto potencial comercial, visto que o Hmd-7974 

muito utilizado comercialmente. Esta superioridade dos híbri 

dos experimentais fica melhor ilustrada pelas Figuras 1 a S, 

onde estão representadas as distribuições de frequências da 

produção de grãos dos híbridos meio-crípticos em porcentagem 

da média do Hmd-7974 em cada grupo de cruzamentos. Nestas Fi 

guras observa-se, com exceção dos cruzamentos entre o Compos

to ESALQ-A e o HS-1227, que a maioria dos híbridos experimen

tais excede, em produção, ao híbrido duplo Hmd-7974. 
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De posse destes resultados, a seleção se torna 

muito evidente, sendo necessária apenas urna seleção para ca

racteres agronBmicos destes híbrido� meio-crípticos. Esta se 

leção se torna subjetiva devido à multiplicidade destes caTac 

teres, e sua difícil tabulação
J 

pois as plantas foram julga

das como um todo. Com base na produção de grãos, que é o ca

ráter principal, e as observações realizadas no campo, pode

-se avaliar, pelas Tabelas 20 a 24, a superioridade dos híbri 

dos experimentais selecionados. Observando-se, principalmen

te, que os Índices alcançados em relação à média dos pais e 

do Hmd-7974, em média maiores que 30%, revelam a grande efi

ci�ncia da seleção e também do método, que a proporciona. 

A intensidade de seleção variou de 10 a 20%,de 

acordo com a variância genética destes híbridos meio-crípti

cos. Para os cruzamentos, onde o coeficiente de variação ge

nética foi baixo (5,11), indicando que a variabilidade exis

tente entre estes cruzamentos era pequena, uma intensidade de 

seleção maior (10%) foi aplicada. 

Este Índice de seleção de 10% ficou restrito 

apenas ao programa envolvendo o Composto ESALQ-A e o HS -7777, 

devido à menor variabilidade genética existente entre os cru

zamentos, e também aos Ótimos caracteres agronômicos observa

dos nestes híbridos meio-crípticos. Apesar de os cruzamentos 

entre o Composto HSD e o HS -1227 apresentarem também um bai

xo coeficiente de variação genética, foi utilizada uma inten-
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sidade de seleção mais branda de 20%, devido a estes cruzamen 

tos apresentarem uma performance de produção e característi

cas agronômicas relativamente inferiores aos demais. 

Observa-se que, em média, os híbridos meio-

crípticos selecionados possuíram um diferencial de seleção de 

20% a mais, em relaç�o � média dos híbridos experimentais tes 

tados, e 30% em relação� média dos pais e da testemunha. Os 

híbridos meio-crípticos selecionados no programa, envolvendo 

o Composto HSF e o HS -7777, comparando-se com os demais pela

porcentagem em relação� m�dia do Hmd-797� foram os mais pro

dutivos, possuindo uma produção de 120 a 194% sobre a média 

dos pais e de 127 a 174% sobre a média do Hmd-7974. 

Portanto, dentro da filosofia do milho híbri

do, o método dos híbridos meio-crípticos elimina um dos pro

blemas do método padrão de seleção de linhagens, ou seja, a 

aleatoriedade de seleção destas, que são conduzidas por sele

çao genotípica por uma grande parte do tempo gasto no progra

ma, e, somente no fim, ê que serão conhecidas as capacidades 

de combinação destas linhagens. Um exemplo ilustrativo deste 

problema é citado por KIESSELBACK (1945), onde é relatado que, 

de 100 mil linhagem produzidas nos Estados Unidos da América, 

so�ente 60 podiam ter valor comercial, indicando o valor do 

caráter capacidade específica de combinação. No método dos 

híbridos meio-crípticos, as linhagens são selecio»adas por 

meio deste caráter, e também suceptíveis e uma seleção fenotí 
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pica, para caracteres de alta herdabilidade, pois, a cada ci

clo de seleção, as plantas são polinizadas manualmente, for

necendo oportunidade para uma efetiya seleção de plantas que 

sejam superiores em caracteres agronômicos. Outra vantagem 

do método dos híbridos meio-crípticos é a possibilidade de em 

prego deste método em materiais em diferentes níveis de melho 

ramento genético, sem comprometer a eficiência do método, o 

que não ocorre, por exemplo, no método dos híbridos crípticos. 

O método dos híbridos meio-crípticos aliou as 

boas características de três outros métodos, ou seja, da sel� 

ção recorrente para capacidade específica de combinação (HULL, 

1945), do método dos híbridos crípticos (LONNQUIST &WILLIANS, 

1967 e HALLAUER, 1967a e 1967b) e a seleção fenotípica, procu 

rando eliminar as desvantagens e voltado à obtenção de linha 

gens geradoras de híbridos altamente produtivos. 



• 5 5 •

7. CONCLUSÕES

De acordo com resultados obtidos neste traba

lho, as seguintes conclusões podem ser citadas: 

- No método dos híbridos meio-crípticos, a ava

liação da capacidade específica de combinação das linhagens é 

realizaria a cada ciclo, de seleção, produzindo um material al 

tamente testado no fim do programa. 

- O método dos híbridos meio-crípticos, quando

comparado com o método dos híbridos crípticos, mostra-se efi

ciente em produzir linhagens em compostos ou populações em 

v�rios níveis de melhora�ento. Indicando uma possibilidade de 

uso em regiões onde o melhoramento das populações não atingiu 

altos níveis. 

- Além da produção imediata de um híbrido tri

plo, �través do método meio-críptico, podem ser sintetizadas 
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variedades com as linhagens selecionadas que possuam alta ca

pacidade específica de combinação com o testador em particu

lar, ou uma alta capacidade geral ae combinação com outras va 

riedades, ou até mesmo a formação de híbridos simples ou du

plos. 

- Os caracteres agronômicos do híbrido triplo

produzido, podem ser previamente conhecidos, devido a utiliza 

ção do híbrido simples como um dos parentais. 

- Empregando-se o método dos híbridos meio-

crípticos em compostos e híbridos simples, previamente plane

jados, é possível a produção de híbridos simples ou duplos 1n 

terpopulacionais. 

- O método dos híbridos meio-crípticos empreg�

do em quatro compostos e dois híbridos simples mostrou-se efi 

ciente quando observada a alta liberação de variabilidade ge

nética, medida através dos coeficientes de variação genética, 

existente entre os cruzamentos, fornecendo amplo material pa

ra uma seleção efetiva. 

- A obtenção de cruzamentos S�
1 s dos compost

versus híbridos simples, mais produtivos que as testemunhas 

gerem a grande eficiência do método em detectar os hÍbri�os 

meio-crípticos superiores e também a produção de um materi�1 

comercial. 
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- Os cruzamentos obtidos entre Composto HSF e

o HS-7777 foram os mais produtivos, evidenciando um alto po

tencial para a produção, em um curto espaço de tempo, de hí

bridos altamente produtivos. 

- Os híbridos meio-crípticos selecionados nos

cinco programas envolvendo o m�todo meio-críptico, mostraram

-se altamente produtivos, quando comparados is testemunhas, � 

videnciando a possibilidade de obtenç�o de linhagens possuid� 

ras de alta capacidade de combinação e geradoura de híbridos 

altamente produtivos. 
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8. SUMMARY

The continuous breeding of population claim for 

new and more sensible methods of selection and lines obtaining. 

The most used method for lines obtaining is the 

standard one, which is based specifically on the lines 

phenotypical selection for a long period of time. Only at the 

program their combining ability will be known. 

In face of these problems, several methods for 

lines obtaining are being proposed, as the method of the 

cryptic hybrids, proposed by LONNQUIST & WILLIANS (1967) and 

HALLAUER (1967a)(l967b). But the use of this methods becomes 

limited when not adapted composites and varieties are no used. · 

The present work has as objective to evaluate 

and discuss the half-cryptical method, a method for obtaintion 

and�election of lines based oh other two methods, the method 
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of rnethod of the crytic hybrids and the recurring selection 

for specific cornbining ability proposed by HULL (1945). Its 

main characteristic is the use of the combining ability as a 

parameter of lines selection. 

The half-cryptic method utilizes a composite as 

lines generating source and a single hybrid as tester. At 

each selection cycle, crosses are complished between self-

-crossed plants of the composite and plants of the single

hybrid, being the crosses placed on production trials where 

it is accomplished the selection of lines hhich top-cross with 

the single hybrids were the most productive. 

On this program, four composites were utilized, 

composites ESALQ-A, ESALQ-B, HSF and HSD and the single hybrids 

HS-7777 and HS-1227. With these materials, the following 

crosses were rnade: Cornposite ESALQ-A x HS-7777 and also 

Composite ESALQ-A x HS-1227; Composite ESALQ-B x HS-7777; 

Composite HSF x HS-7777 and Composite HSD x HS-1227. 

Having the production trials results of the 

S 's of the composites x single hybrids, �e could observe that 
o 

the half-cryptical rnethod showed to be efficient, when 

observed the high discharge of genetical variability existing 

among the crosses, giving a wide material for an effective 

selection, as well as a superior hybrid at the end of the method. 
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Tabela 2. Análise da variância da produção de graos em kg/10 

m
2 

corrigidos para "stand" de 50 plantas/10 m
2

e 

15,5% de umidade, do Experimento I, látice simples 

duplicado 10 x 10, S 's do Composto ESALQ-A xo 

HS-7777. Piracicaba, 1976/77. 

F.V. GL 

E. Repetições 3 

Trat. nao Ajust. 99 

Blocos D .. Rep. Ajust. 36 

Componente A 18 

Componente B 18 

Erro .Intra-Blocos 261 

TOTAL 399 

Tratamentos Ajust. 99 

H. meio-crípticos

Testemunhas 

H.M.C: x Test.

Eficiência do látice = 129,62 13 

c.v. 1�
t

- = 13,9955%a ice 

QM 

** 

15,7804 
** 

2,5873 
** 

3,7787 

- -

-

0,7803 

** 

1,9324 
** 

96 1,93 24 

2 1 0387NS 
, 

** 

1 7,4 2 28 

Média Geral = 6,711 kg/ha 

Média Hib. 

Meio-Crípticos = 6,733 kg/ha 

Média Test. = 5,935 kg/ha 

C. V. }ThíC
g 

= 7,61 
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Tabela 3. An�lise de vari�ncia da produçâo de grâos em kg/ 

F. V.

2 2 
10 m corrigidos para "standlt de 50 plantas/10 m e 

15,5% de umidade, do Experjmento II, blocos ao aca-

s o 3 repetiç6es .

GL 

S ' s Compos to ESALQ-A x Hs -7777. o 

QM 

E. Repetições 2 2,0086 

E. Tratamentos 48 

H. Meio-Críptico 45 

Tes temunha 2 

H.M.C X Test. 1 
.l. 

Res íduo 96 

TOTAL 146 

C. V. = 9,699& Média 

Média 

Média 

Média 

0,8636 

O 7647:ns

' 

0,8731 

5,2951 

O,S812 

Geral 

Hib. Meio-Críptico 

dos Pais

das Testemunhas 

C.V. HMC = 3,12%
g 

= 7,,869 kg/ha 

= 7, 917 kg/ha 

= 7, 3'36 ka/ha 
b· 

= 6,, 703 kg/ha 
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Tabela 4. Análise de variância da produção de graos em kg/10 
2 . . d , / 2 m corrigi os para ' stand" de 50 plantas 10 m e 

15,5% de Umidade, do Experimento III, lâtice sim-

ples duplicado 6 x 6, S's Composto ESALQ-A x HSdo 
7777. Piracicaba, 1976/77. 

F. V. GL Q{,1 

E.Repetições 3,320Sns 

** 
-

E. Tratamentos nao Ajustados

3 

35 

10 

2,0916 

Componente A

Componente B

Blocos D. Rep. Ajust. 

Erro Intra Blocos

TOTAL 

Tratamentos Ajust. 

HS Meio-Crípticos 

Testemunhas

HMC x Test. 

C.V. = 13,28%

10 

20 

85 

143 

Média Geral 

35 

32 

2 

1 

- . -

2,9918 

0,9037 

2,3514 

2,5350 

** 

O 5874ns, 

O 0032ns
' 

7 .7 52 kg/ha 

Média H. Meio-Críptico = 7 .750 kg/ha 

Média dos Pais = 7.953 kg/ha 

Média das Testemunhas = 7.400 kg/ha 

CV HMC = 7,83%g 
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Tabela 5. Anilise de vari�ncia da produçio de graos em kg/ 

10 m2 corrigidos para "stand" de 50 plantas/10 m 2 e

15,5% de umidade, do Experimento IV, S
0 

ESALQ-A x HSd-7777, Piracicaba, 1976/77. 

F. 

E. 

E. 

V. 

Reueticões 
.L � 

Tratamentos

M. Meio-Críptico

Testemunhas 

f-Ilv1C X Test. 

Resíduo 

TOTAL 

e.V.bloco
= 17,88% 

ao acaso 

GL 

1 

2 0 

17 

7 
'-' 

1 

2 0 

41 

Média 

Média 

Média 

Média 

QM 

O 003lns
, 

l,1754ns

l, 2 165ns

0 3794DS
' 

2 ,0683ns

1,1889 

47,2907 

Geral 

H. 

dos 

das

Meio-Críptico 

Pais

Testemunhas

CV HMC = 1,89% g 

Composto 

= 6,098 kg/ha 

= 6.189 kg/ha 

= 5"' 370 kg/ha 

= 5,9 2 5 kg/ha 
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Tabela 6. Análise de variância da produção de graos em kg/

10 m
2 

corrigidos para "stand" de 50 plantas/10 m
2 

e

15,5% de umidade, do Experimento V, látice simples 

7 x 7, S 1 s Composto ESALQ-A x HSf-1227. Piracicao 

ba, 1977 /78.

F.V.

E. Repetições

E. Tratamentos nao Ajustados

Blocos D. Rep. Ajust. 

Erro Intra Blocos 

TOTAL 

Tratamentos Ajust. 

H. Meio-Críptico

Testemunhas 

1-IMC x Test. 

.GL 

3 

48 

24 

120 

195 

48 

42 

5 

1 

C.V. = 19,94% Média Geral 

Média H. .Meio-Críptico 

Média do Pais 

Média das Testemunas 

CV HMC = 27,10% 
g 

QM 

32,7017 

5,4344 

2,1976 

0,7426 

5,5627 

5,7473 

4,1683 

** 

** 

* �;_

** 

** 

** 

O 4122
ns 

, 

= 4,319 kg/ha 

= 4, 261 kg/ha 

= 3,. 863 kg/ha 

= Se 032 kg/ha 
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Tabela 7. Anális e de vari�ncia da produç�o de graos em kg/ 
2 2 10 m corrigidos para "stand n de S0 plantas/10 m e 

1S,S% de umidade. Experimento VI, látice 

duplicado 7 x 7, S 's Composto ESALQ-B xo 

simples 

HSd-7777 

Piracicaba, 1977/78. 

F .V. 

E. RP.petições

E. Tratamentos nao Ajustados

Blocos D. Rep. Ajust.

Erro Intra Blocos

TOTAL 

Tratamentos Ajust. 

H. Meio-Crípticos

Testemunhas

HMC x Test. 

c.v. == 18,80% 

Eficiência do látice = 

Média 

Média 

Média 

Média 

105,97% 

GL Qr-I 

3 0,7709ns

** 

48 2,6726 
** 

24 1,4563 

120 0,7899 

195 

** 

48 2,7835 
** 

42 3,0242 

5 O 6867ns 
' 

** 

3,1595 

Geral = 4.726 kg/ha 

H. Meio-Críptico = 4,771 kg/ha 

dos Pais == 4,360 kg/ha 

das Testemunhas
= 4.495 kg/ha 

CV HMC == 16,89% 
g 



. 7 8. 

Tabela 8. Análise de variância da produção de graos em kg/ 

2 
m e 10 m

2 corrigidos para "s tand" de 50 plantas/10 

15,5% de umidade, do Experimento VII, látice sim-

ples 6 x 6, S ' s do Composto ESALQ-B xo HSd-7777, 

Piracicaba, 1977/78. 

F.V.

E. Repetições

E. Tratamentos nao Ajustados

Blocos D. Rep. Ajus t. 

Erro Intra Blocos 

TOTAL 

Tratamentos Ajust. 

H. Meio-Crípticos

Testemunhas 

HMC x Tes t. 

GL 

1 

35 

10 

25 

71 

35 

26 

8 

1 

C.V. = 19,2 8% Média Geral 

Média H. .Meio-Críptico 

Média dos Pais 

Média das Testemunhas

CV HMC = 19,30% 

QM 

3 9762ns
• 

** 

3,3634 

O 7697ns
, 

0,9427 

** 

3,2936 
** 

3,0025 
* 

2 ,2 200 
** 

19,4496 

= 5�035 kg/ha 

= 5.334 kg/ha 
. 

= 4,008 kg/ha 

= 4.905 kg/ha



. 7 9. 

Tabela 9. Análise de variância da produção de graos em kg/ 
2 210 m , corrigidos para "stand" de 50 plantas/10 m 

e 15,5% de umidade, do Experimento VIII, lâtice sim 

ples duplicado 8 x 8, S 's Composto HSF x HSd-7777, o 
Piracicaba, 1977/78. 

F.V. GL QM 

··k *

E. Repetições 7 19,1660 J 

* .. �

E. Tratamentos nao Ajustados 63 4,2591 
** 

Blocos D. Rep. Ajust. 28 2,5649 

Erro Intra Blocos 161 0,5996 

TOTAL 255 

** 

Tratamentos Ajust. 63 3,7618 
* ·}: 

H. Meio-Críptico 58 3,1353 
** 

Testemunhas 4 6,1320 
** 

HMC X Test. 1 30,6176 

C.V. = 15,54% •Média Geral = 4�982 kg/ha 

Média H. 

J\Iédia dos 

Média das 

Eficiência do 133,42% 

Meio-Críptico = 5,083 

Pais = 3,280 

Testemunhas = 4:137 

CV HMC = 16,46%g 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 



Tabela 10. Análise de variancia da produção de grãos em kg/ 

10 m
2
, corrigidos para "stand" de 50 plantas/10 m 2

e 15,5% de umidade, do Experimento IX, látice tri-

plo 7 x 7, 

1977/78. 

S Composto HSF x HSD-7777, Piracicaba, 
o 

F.V.

E. Repetições

E. Tratamentos nao Ajustados

Blocos D. Rep. Ajust. 

Erro Intra Blocos 

TOTAL 

Tratamentos Ajust. 

H. Meio-Críptico

Testemunhas 

HMC x Test. 

CV - = 14,45% latice Média 

Média 

Média 

Média 

GL 

2 

48 

18 

78 

146 

48 

41 

6 

1 

QM 

O 5402
ns 

, 

** 

2,7645 
** 

2,7803 

0,6581 

** 

2,7590 
** 

1,5059 
** 

1,635 2 

** 

60,8775 

Geral = 5.612 

H. Meio-Críptico = 5.875 

dos Pais - 3.795

das Testemunhas = 4.357

CV HHC = 17,04%g 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 



.82. 

Tabela 12. An�lise de vari�ncia da produçio de graos em kg/ 

10 m
2 

corrigidos para "stand" de 50 plantas/10

e 1S,5% de umidade, do Experimer.to XI, blocos ao 

acaso com duas repetições, S 1 s HSF x HSd-7777, Pio 

racicaba, 1977/73. 

F.V. GL QM 

E. Repe+ições 1 l,4603ns

** 

E. Tratamentos 63 354,0740 
** 

H. Meio-Críptico 53 75S,2170 
** 

Testemunhas 4 35,1787 
** 

HMC X Test. 1 63,6790 

Resíduo 63 4,4190 

TOTAL 127 

e.V.bloco
= 17,21% Média Geral = 5.530 kg 

ao acaso 1'-1édia H. Meio-Críptico = 5.623 kg/ha 

Média dos Pais = 4.003 kg/ha 

Média das Testemunhas = 4.713 kg/ha 

CV Hr.!C = 16,69% g 



. 81. 

Tabela 11. Análise de variância da produção de graos em kg/ 
2 10 m ,  corrigidos para 15,5% de umidade do Experi-

mento X em lâtice simples 6 x 6, S Composto HSF xo 
HSd-7777, Piracicaba, 1977/78. 

F.V. GL 

E. Repetições 1 
-

E. Tratamentos nao Ajustados 35 

Blocos D. Rep. Ajust.

Erro Intra Blocos

TOTAL 

Tratamentos Ajust. 

H. Meio-Críptico

Testemunhas

HMC x Test.

CVlátice 
= 15,31%

10 

25 

71 

35 

29 

s 

1 

Média Geral 

QM 

**

14,7600 
**

2,2893 

l,3474ns

0,6983 

* :.:.-

2,4779 
** 

1,7036 

1 1 328ns 
, 

**

31,6556 

= 5.458 kg/ha 

Média H. Meio-Críptico = 5. 755 kg/ha 

J-.'lédia dos Pais = 3.828 kg/ha

Média das Tes temunhas = 4.272 kg/ha

CV ill1C = 16,56% g 



. 83. 

Tabela 13. Análise de variância da produção de graos em kg/ 

10 m
2 

corrigidos para "stand" de 50 plantas/10
2 

m 

e 15,5% de umidade do Experimento XII, lâtice tri

plo 6 x 6, S ' s Composto HSD x HS-12 27, Piracicao 

ba, 1977 /78. 

F.V. GL QM 

** 

E. Repetições 2 16,3777 
** 

E. Tratamentos nao Ajustados 35 1,9634 

Blocos D. Rep. Ajust. 15 0,7557ns

Erro Intra Blocos 55 0,4866 

TOTAL 107 

** 

Tratamentos Ajust. 35 1,9454 
** 

H. Meio-Críptico 30 1,5605 
** 

Testemunhas 4 3,4505 
** 

HMC X Test. 1 7,4717 

c.v. 13,57% Média Geral 5.140 kg/ha 

Média H. :Meio-Críptico = 5.245 kg/ha 

Média do Pais = 3.485 kg/ha 

Média das Testemunhas = 5.151 kg/ha 

CV HMC = 7 , 7 O% 



. 84. 

Tabela 14. Anális e de variância da produção de graos em kg/ 
7 2 10 m~ corrigidos para "stand" de 50 plantas/10 m 

e 15 5% de umidade, Experimento XIII, blocos ao 

acas o com duas repetiç6es , S Composto HSD x HSf-o 

1227, Piracicaba, 1977/78. 

F.V. GL QM 

E. Repetições

E. Tratamentos

H. Meio-Críptico

Testemunhas 

HMC X Tes t. 

Res íduo 

TOTAL 

e.V.bloco = 25,28% 

ao acaso 

** 

1 7,6013 

29 1,6470ns

2il 1 7,,.."9ns
'-O'.:! 

4 1 8528ns, 
** 

1 9,8754 

29 1,4100 

59 96,2389 

Média Geral 4.696 kg/ha 

Média 

Média 

Média 

H. Meio-Críptico

dos Pais

das Tes temunhas

CV HMC = 7 ,06%g 

= 4.877 kg/ha 

= 2.902 kg/ha 

= 4.380 kg/ha



. 8 5. 

Tabela 15, Produção de grãos em kg/ha corrigido para 11 stand 11

de 50 plantas/10 m
2 e 15,5% de umidade dos híbri

dos meio-crípticos (S 1 s do composto ESALQ-A x o 

N'? de 
ordem 

, 

J_ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

HS-7777), dos Pais (composto ESALQ-A e HS-7777) e 

da testemunha Hmd-7974; porcentagem da produção 

dos híbridos exoerirnentais em relacão � rn�dia dos 
� � 

pais (% MP) e ordenados pela porcentagem sobre o 

Hmd-7974, referentes aos experinentos I ' II, III e 

IV; PiTacicaba, 1976/77. 

Ident. E:x:p. Produção de graos 
Prog. n9 kg/ha o 

I -lmê.- 7 9 7 4 %MP "ó 

ól I 8449 7 ,, - .,, ,-� -r ,) ' �) :J 140,04 

46 I 8408 142,65- 139,36 

67 I 8088 137,22 134,06 

28 II 9117 136,01 124,2 8 

90 I 7907 134,15- 131,06 

11 I 7794 132,24 129,18 

38 I 7770 131,83 128,79 

68 I 7739 131,30 128,28 

91 I 7735 131,23 128,21 

40 II 8823 131,16 120,27 

22 I 7689 130,45 127,47 

43 I 7653 129,84 126,85 

21 I 7628 129,42 126,43 

42 II 8690 129,05- 117,91 

97 I 7558 128, 23 125,27 

13 II 8570 127,85 116,87 

66 I 7517 127,53 124,59 

28 I 7496 127,18 124, 25 

19 I 7476. 126,84 123,92

9 IV 7500 126,58 139,66 

44 .II 8467. 126,32 .115, 41 

- continua -



.86. 

Tabela l 5 . (continuação) 

N9 de Ident. Exp. 
l - d Pr.oCLUÇcW . e gr.aos 

Ordem Prog. n9 

kg/há·. 
·O· 

ô Hmd-7974 %MP 

22 26 II 8463 126,25 115,36 

23 24 I 7441 126,24 123,33 

24 49 I 7437 126,18 123,27 

25 53 I 7422 125,92 123,02 

26 29 I 7402 125,58 122,69 

27 3 III 9282 125,43 116,71 

28 7 II 8403 125,36 114,54 

29 12 II 8387 125,12 114,33 

30 85 I 7363 124,92 122,04 

31 3 II 8347 124,53 113,78 

32 54 I 7296 123,78 120,93 

33 41 II 8296 123,76 113,09 

34 1 II 8290 123,67 113,00 

35 14 I 7277 123,46 120,62 

36 13 I 7273 123,39 120,55 

37 27 I 7261 123,19 120,35 

38 31 II 8213 122,52 111,95 

39 15 II 8207 122,44 111,87 

40 24 II 8193 122,23 111,68 

41 35 II 8187 122,14 111,60 

42 36 II 8177 121,99 111,46 

43 46 II 8167 121,84 111,33 

44 65 I 7176 121,75 118,94 

45 71 I 7165 121,56 118,76 

46 4 II 8147 121,53 111,05 

47 87 I 7153 121,36 118,56 

48 39 II 8130 121,29 110,82 

49 80 I 7422 121,17 123,02 

50 70 I 7115 120,70 117
-, 

93 

- continua -



. 8 7 . 

Tabela 1 5 (continuação) 

N9 de Ident. Exp. P.rocluç.ã.o ele. .graos 

Ordem Prog. n9 
. kg/.ha. � 

o .Hf:l.d-7 9 74 %MP 

51 16 IV 7150 120,67 133,15 

52 23 II 8083 120,59 110,18 

53 40 I 7083 120,17 117,40 

54 30 I 7077 120,07 117,30 

55 79 
T 7074 120,00 114,09 .L 

56 63 I 7069 119,93 117,17 

57 6 IV 7090 119,66 132,03 

58 18 II 8020 119,65 109,32 

59 32 I 7025 119,19 116,44 

60 32 II 7973 118,95 108,68 

61 38 II 7950 118,60 108,37 

62 2 I 6983 118,47 115,74 

63 25 III 8763 118,42 110,18 

64 5 II 7907 117,96 107,78 

65 27 III 8725 117,91 109,70 

66 22 II 7903 117,90 107,73 

67 19 II 7897 117,81 107,65 

68 76 II 6944 117,81 115,10 

69 94 I 6938 117,71 115,00 

70 26 I 6931 117,59 114,88 

71 19 III 8690 117,43 109,27 

72 16 II 7863 117,31 107,18 

73 37 II 7853 117,16 107,05 

74 78 I 6898 117 ,03 114,33 

75 89 I 6894 116,96 114,27 

76 27 II 7836 116,90 106,82 

77 47 I 6883 116,76 114,09 

78 39 I 6883 116,76 114,09 

79 83 I 6869 116,54 113,85 

80 2 IV . 6905 .116, 54 12 8, 5 8 

- continua -



. 8 8. 

Tabela 1 5. (continuação) 

N9 de Ident. Exp. Frodução de .gr.aos

Ordem PTog. n9 
kg/ha Ç. 

o Hmd-7974 %MP 

81 4 I 6867 116,51 113,82 

82 11 III 8600 116,22 108,13 

83 45 II 7763 115,81 105,82 

84 56 I 6824 115,78 113,11 

85 8 II 7750 115,62 105,64 

86 10 I 6814 115,60 112,94 

87 6 II 7747 115,58 105,60 

88 84 I 6796 115,30 112,64 

89 81 I 6796 115,30 112,64 

90 73 I 6769 114,84 112,19 

91 22 III 8470 114,46 106,50 

92 23 I 6743 114,40 111,76 

93 6 I 6741 114,37 111,73 

94 33 II 7663 114,32 104,46 

95 72 I 6731 114,20 111,62 

96 7 I 6728 114,15 111,52 

97 9 II 7650 114,13 104,28 

98 15 IV 6750 113,92 125,70 

99 18 I 6684 113,40 110,79 

100 33 III 8370 113,11 105,24 

101 93 I 6660 112,99 110,39 

102 2 II 7570 112,93 103,19 

103 44 I 6655 112,91 110,31 

104 11 II 7567 112,89 103,15 

105 21 III 8335 112,63 104,80 

106 41 II 7540 112,49 102,78 

107 8 I 6630 112,48 109,89 

108 25 I 6620 112,32 109,73 

109 fl IV . 8295 . .112, 09 104,30 

- continua -



. 8 9 . 

Tabela 1 5. (cont inuaçiio) 

N'? de Ident. Exp. . ... Produção. de graos 

Ordem Prog. n? 
... kg/ha. % Hmd-79.74 %MP 

110 48 I 6603 112,03 109,44 

111 74 I 6589 111,79 109,21 

112 69 I 6574 111,53 108,96 

113 75 I 6545 111,06 108,50 

114 1 IV 6580 111,05 122,53 

115 60 I 65 27 110,74 108,19 

116 87 I 6523 110,67 108,12 

117 29 II 7407 110,S0 110,96 

118 95 I 6503 110,40 107,79 

119 16 III 8160 110,27 102,60 

120 34 II 7357 109,75 100,28 

121 20 III 8113 109,63 102,01 

122 15 I 6457 109,55 107,33 

123 32 III 8105 109,52 101,91 

124 33 I 6439 109,25 106,73 

125 25 II 7317 109,16 99,74 

126 17 I 6402 108,62 106,12 

127 77 I 6396 108,52 106,02 

128 35 I 6387 108,40 105,90 

129 29 III 7997 108,06 100,55 

130 21 II 7237 107,97 98,65 

131 57 I 6361 107 ,93 105,93 

132 62 I 6349 107,72 105,24 

133 52 I 6346 107,67 105,19 

134 1 III 7955 107,50 100,02 

135 10 II 7193 107,31 98,05 

136 20 II 7193 107,31 98,05 

137 6 III 7915 106,95 99,52 

138 56 I 6272 106,41 103,96 

.139 13 IV .6290 106,16 117,13 

- continua -



. 90. 

Ta be 1 a 1 5. (continuação) 

N9 de Ident. E:xp. . .Pro.dução .de grãos .. 

Ordem· Prog. n9 
. ... kg./.ha .. -�

.
. o .Hmd-.7.9 7.4 %MP 

140 5 III 7855 106,15 98,76 

141 3 IV 6280 105,99 116,95 

142 12 I 6286 105,80 103,36 

143 14 IV 6260 105,65 116,57 

144 8 IV 6250 105,48 116,39 

145 41 I 6192 105,05 102,63 

146 30 II 7040 105,03 95,96 

147 55 I 6177 104,80 102,38 

148 17 IV 6175 104,22 114,99 

149 45 I 6143 104,22 101,18 

150 64 I 6142 104,21 101,81 

151 20 I 6142 104,31 101,81 

15 2 5 I 6117 103,78 101,39 

153 13 III 7677 103,74 96,52 

154 17 II 6953 103,73 94,78 

155 9 III 7673 103,69 96,48 

156 15 III 7643 103,28 96,10 

157 7 III 7615 102,90 95,75 

158 24 III 7615 102,90 95,69 

159 51 I 6062 102,85 100,48 

160 4 III 7610 102,84 95,69 

161 3 I 6059 102,80 100,43 

162 10 IV 6055 102,19 112,76 

163 1 I 6006 101,90 99,55 

164 59 I 5996 101,73 99,38 

165 14 II 6740 100,55 91,87 

166 18 III 7427 100,36 93,39 

167 14 III 7425 100,34 93,36 

168 50 I 5880 99,76 97,46 

169 23 .. III . . 7.355 99., 39 92,48 

- continua -



Tabe1a 15. (continuação) 

N º. de Ident. E:xp. 

Ordem Prog. n? 

170 5 IV 

171 96 I 

172 42 I 

173 26 III 

174 10 III 

175 11 IV 

176 36 I 

177 88 I 

173 28 III 

179 34 I 

180 30 III 

181 7 IV 

18 2 82 I 

183 8 III 

184 2 III 

185 16 I 

186 12 III 

187 4 IV 

188 92 I 

189 18 IV 

190 9 I 

191 31 I 

192 37 I 

193 12 IV 

194 17 III 

.kg/ha 

5870 

5835 

5831 

7297 

7227 

5780 

5737 

5732 

7180 

5609 

7020 

5580 

5532 

6910 

6815 

5380 

6720 

5335 

5327 

5295 

5242 

4770 

4472 

4265 

4955 

Prodüção de 

� 
. - . a Hmci-7974 

99,07 

98,99 

98,93 

98,60 

97,66 

97,55 

97,33 

97,25 

97,03 

95,16 

94,86 

94,18 

93,77 

93,38 

92,09 

91,28 

90,81 

90,04 

89,41 

89,37 

88,93 

80,92 

75,87 

71,98 

66,96 

. 91. 

graos 

% MP 

109,31 

96,71 

96,65 

91,75 

90,87 

107,63 

95,06 

95,01 

90,28 

92,97 

88,27 

103,91 

91,74 

86,89 

85,69 

89,17 

311 Ll O 
-r , r _, 

99,35 

88,29 

98,60 

86,88 

79,06 

74,12 

79,42 

62,23 

- continua -



Tabela 15. (continuação) 

Composto ESALQ-A 

HSd-7777 

Hmd-7974 

Média Geral 

Média Hib. meios 

.. . 

.cripticos 

Média dos Pais 

Média das testemunhas 

· · · Pro du:ção de

Exp .. I Exp. 11 

6513 6940 

5553 7733 

5895 6703 

6711 7869 

6033 7917 

6733 7336 

5935 6703 

• 9 2 •

·grao·s e·rn: kg/ha

.Exp. III Exp IV 

8165 5075 

7743 5665 

7400 5925 

7752 6098 

7750 6189 

7953 5370 

7400 5925 



.93. 
Tabela 16. Produção de grãos <;m kg/ha, corrigido para "stand" 

de 50 plantas/10 m 2 e 15,5% de umidade, dos híbri

dos meios-crípticos (S
0

's composto ESALQ-A x HSf -

1227), dos pais (Composto ESALQ-A e HSf-1227) e 

das testemunhas (B...md-7974 e Centralmex); porcenta

gem da produção dos híbridos experimentais em rela 

ção i m�dia dos pais (%MP) e ordenados pela porce� 

tagem da produção sobre o Hmd-7974, referentes ao 

Experimento V, Piracicaba, 1977/78. 

N 9 de 

Ordem 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Ident. 

Prog. 

11 
-, r 

.)0 

23 

10 

25 

9 

1 

39 

35 

24 

22 

21 

33 

30 

29 

42 

17 

26 

16 

14 

32 

kg/ha 

6595 

6222 

6182 

6110 

5633 

5630 

552 5 

5363 

5149 

5098 

5041 

4943 

4900 

4874 

4851 

4638 

4557 

4557 

4544 

4529 

4201 

Produção de graos 

% �1T 

133,10 

125,57 

124,76 

123,31 

113,68 

113,62 

111,50 

108,23 

103,91 

102,89 

101,73 

99,75 

98,89 

98,36 

97,90 

93,60 

91,97 

91,97 

91,70 

91,40 

84,78 

%�IP 

170,72 

161,06 

160,03 

158,17 

145,82 

145,74 

143,02 

138,83 

133,29 

131,97 

130,49 

127,95 

126,84 

126,17 

125,57 

120,06 

117,96 

117,96 

117,63 

117,24 

108,75 

- continua -



Tabela 16. (continuação) 

N 9 de 

Ordem 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Ident. 

Prog. 

19 

20 

34 

4 

3 

27 

6 

2 

7 

13 

38 

41 

8 

43 

28 

40 

15 

5 

37 

12 

18 

... kg/ha. 

4200 

4181 

4179 

4119 

4106 

4059 

3935 

3917 

3816 

3708 

3588 

3524 

3480 

3388 

3200 

3173 

2952 

2882 

2835 

2038 

1889 

901 

Composto ESALQ-A 4947 

HSf-1227 2779 

Centralmex 

Hmd-7974 

5819 

4955 

.Produção .de g.raos . 

.% f:1T 

84,76 

84,38 

84,33 

83,13 

82,86 

81,92 

79,41 

79,05 

77,01 

74,33 

72,41 

71,12 

70,23 

68,37 

64,58 

64,04 

59,57 

58,16 

57,21 

41,13 

38,12 

18,18 

108,72 

108,23 

108,18 

106,62 

106,29 

105,07 

101,86 

101,39 

98,78 

95,99 

92,88 

91,22 

90,08 

87,70 

82,84 

82,14 

76,42 

73,39 

73,39 

52,76 

48,89 

23,32 

.94. 

Mfdia Geral = 4319 kg/ha 

M�dia H. Meio CrÍpti = 4261 kg/ha 

M�dia das Testemunas = 5032 kg/ha 

M�dia dos Pais = 3863 kg/ha 



. 9 5 . 

Tabela 17. Produção de grãos kg/ha corrigido para "stand" de 

50 plantas/10 m2 
e 15,5% de umidade, dos híbridos

meio-crípticos (S
0

's do Composto ESALQ-B x 7777), 

dos pais (Composto ESALQ-B e HS-7777) e das teste

munhas (Centralmex e Hmd-7974); porcentagem dapro

dução dos híbridos experimentais em relação i me

dia dos pais (%MP) e ordenados pela porcentagem da 

produção sobre o Hmd-7974, referentes aos Experi

mentos VI e VII, Piracicaba, 1977/78. 

N 9 de 

Ordem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Ident. 

Prog. 

8 

27 

15 

6 

21 

20 

9 

16 

13 

35 

22 

39 

10 

34 

32 

22 

6 

40 

25 

1 

38 

10 

Exp. 

VII 

VI 

VI 

VII 

VII 

VI 

VI 

VII 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VII 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VII 

kg/ha 

8495 

6743 

6077 

7195 

7183 

5917 

5917 

6926 

5603 

5546 

5477 

5335 

5332 

5 287 

5287 

6 255 

5 257 

5242 

5 230 

5124 

5114 

6044 

Produção de grãos 

% Hmd-í974 

167 ,25 

150,63 

135,20 

134,53 

13é�,31 

121,64 

131,64 

129,50 

124,65 

1 23,38 

121,85 

118,69 

118,64 

117,62 

117,38 

116,96 

116,95 

116,63 

116,37 

114,00 

113,78 

113,01 

%MP 

223,12 

154,65 

139,38 

179,47 

179,17 

135,71 

135,71 

172,76 

1 28,51 

127,20 

1 25,62 

122,36 

122,29 

121,26 

121,01 

156,02 

120,57 

120,23 

119,25 

117,52

117,29 

150,76 

- continua -



. 96. 

Tabela 1 7 (continuação) 

N9 de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. nv 
kg/ha ç, 

o Hmd-7974 %MP 

23 8 VI 5061 112,61 110,78 

24 28 VI 5043 112,19 115,66 

25 19 VI 4989 110,99 114,42 

26 3 VII 5920 110,69 147,67 

27 21 VI 4909 109,22 112,59 

28 2 VII 5802 108,49 144,72 

29 43 VI 4869 108,33 111,67 

30 29 VI 4845 107,78 111,12 

31 17 VI 4832 107,49 110,82 

-:0:7 
..,� 4 VI 4832 J.07,49 110,82 

33 5 VII 5705 106,67 142,30 

34 36 VI 4767 106,05 109,33 

35 27 VII 5641 105,48 140,70 

36 26 VI 4726 105,15 108,42 

37 41 VI 4716 104,91 108,ló 

38 33 VI 4692 104,39 107,61 

39 16 VI 4618 102,75 105,91 

40 12 VII 5378 100,56 134,15 

41 4 VII 5371 100,43 133,97 

42 9 VII S358 100,17 133,65 

43 24 VI 4466 99,36 102,43 

44 18 VI 4458 99,18 102,25 

45 11 VI 4423 93,39 101,44 

46 30 VI 4358 96,95 99,95 

47 1 VII 5144 96,19 128,31 

48 25 VII 5046 94,35 125,87 

49 7 VII 5042 94,28 125,77 

50 5 VI 4218 93,83 96,73 

51 2 VI 4100 91,22 94,03 

52 14 VII 4857 90,82 121,15 

- continua -



. 9 7. 

Tabela l 7 (conti r:uação) 

N? de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. n? 
kg/ha q 

o Hrrid-7974 %MP 

53 42 VI 4068 90,49 93,30 

54 31 VI 3997 88,93 91,ó7 

55 / '7 - .) VII 4729 88,42 117,96 

56 19 VII 4728 88,40 117,93 

57 27 VII 4714 88,15 117,59 

58 3 VI 3971 88,03 91,07 

59 37 VI 3892 8ó,93 89,26 

60 7 VI 3677 81,79 84,33 

61 17 VII 43 35 81,05 108,13 

62 
,, o 
.LO VII 4285 80,12 106,88 

63 24 VII 4268 79,81 106,46 

64 11 VI 3942 73,71 98,32 

65 l�S VI 3265 62,65 74,88 

67 14 VI 3208 71,35 73,58 

68 15 VII 3810 71,24 95,04 

69 20 VII 3500 65,75 14,39 

7 0  12 VI 1795 39,93 41,17 

- continua -



Tabela 17. (continuação) 

Composto ESALQ-B 

HS-7777 

Centralmex 

Hmd-7974 

Composto HSF 

Composto HSD 

Média Geral 

Média H. ·Meio-Crípticos 

Média dos Pais 

Média das Testemunhas 

.98. 

Produção de grãos em kg/ha 

Exp. VI Ex . VII 

4099 3431 

4621 4586 

4529 4019 

4477 5348 

3922 

2539 

4726 5034 

4621 5334 

4529 4008 

4477 4905 



. 99. 
Tabela 18. Produção de grãos em kg/ha corrigido para "stand" 

de 50 plantas/10 m 2 e 15,5% de umidade, dos híbri

dos meio-crípticos (S
0

's do Composto HSF x HS-

7777), dos pais (Composto HSF e HS-7777) e das tes 

temunhas Centralmex e Hmd-7974; porcentagem da pr� 

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 

dução dos híbridos experimentais em relação� me-
dia dos pais (%MP) e ordenados pela porcentagem da 

produção sobre o Hmd-7974, referentes aos Experi

mentos VIII, IX, X e XI, Piracicaba, 1977/78. 

Ident. 

Prog. 

4 

40 

29 

2 

18 

51 

6 

37 

38 

5 

24 

2 8 

42 

16 

31 

7 

2 6 

11 

5 

21 

02 

07 

Exp. 

V 
.A 

IX 

XI 

XI 

X 

XI 

X 

XI 

IX 

XI 

X 

X 

IX 

X 

IX 

IX 

IX 

X 

IX 
V 
A 

X 

VIII 

kg/ha 

7461 

7695 

7791 

7755 

6869 

7592 

6812

7339 

6916 

7279 

653 2

6489 

6815 

6459 

6740 

ó72 9 

67 2 9 

6383 

6692 

6356 

6347 

6692 

Produção de graos 

% HD-7974 

174,64 

171,19 

163,85 

163,09 

160,78 

159,66 

159,44 

154,34 

153,86 

153,08 

152,88 

151,89 

151,61 

151,17 

149,94 

149,70 

149,70 

149,41 

148,87 

148, 7 7 

148,56 

148,48 

%MP 

194,90 

202,74 

194,62

192,61 

179,44 

189,66 

177,55 

183,34 

182,21 

181,83 

170,64 

169,51 

179,55 

168,73 

177,98 

177,29 

177 ,29 

166,75 

176,31 

166,04 

165,80 

203,96 

- continua -



.100. 

Tabela l 8 (continuação) 

N9 de Ident. Exp. · Produ:ção de graos

Ordem Prog. n9 kg/ha (J 
o. HD-7974 % MP 

23 os X 6318 147,88 165,05 

24 19 XI 7031 147,78 175,64 

25 54 XI 6990 147,00 174,62 

26 11 IX 6606 146,96 174,05 

27 54 XI 6981 146,81 174,44 

28 55 VIII 6616 146,79 201,64 

29 15 IX 6597 146,76 173,81 

30 10 XI 6978 146,75 174,44 

31 47 XI 6931 1,�5, 7 6 17S,14 

32 29 X 6191 144,92 161,73 

33 36 IX 6512 144,87 171,57 

34 6 VIII 6519 144,67 198,69 

35 34 IX 6484 144,25 170,83 

36 13 X 6153 144,01 160,74 

37 20 X 6147 143,88 160,58 

38 17 X 6095 142,66 159,22 

39 30 X 6090 142,55 159,09 

40 9 XI 6768 142,33 169,07 

41 35 VIII 6364 141,20 193,96 

42 15 VIII 6355 141,00 193,69 

43 45 XI 6673 140,34 166,70 

44 3 X 5976 139,89 156,11 

45 14 IX 6283 139,78 165,53 

46 59 XI 6645 139,75 166,00 

47 8 X 5967 139,67 155,87 

48 24 XI 6609 138,99 165,10 

49 13 VIII 6253 138,74 190,58 

50 21 XI 6562 138,00 163,93 

51 23 VIII 6207 137,72 189,18 

- continua -



.101. 

Tabela 18. (continuação) 

N" de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. n" 
kg/ha g HD-7974 g MP o a 

52 42 XI 6541 137,56 163,92 

53 6 I'' .A 6181 137,51 162,85 

54 9 IV .I\_ 6150 136,82 162,03 

55 21 IX 6104 135,79 160,82 

56 12 IX 6089 135,46 160,42 

57 8 XI 6435 135,33 160,75 

58 19 X 5776 135,18 150,89 

59 9 X 5757 134,74 150,39 

60 41 XI 6396 134,31 159,78 

ól s IX 6038 
1,.,.. � - -

:>4, -�J 159,08 

62 16 XI 6337 1.33,27 158,30 

63 13 XI 6335 133,23 158,25 

64 28 IX 5969 133,01 157,26 

65 39 IX 5962 132,64 157,08 

66 24 IX 5951 132,39 156,79 

67 27 IX 5937 132,08 156,42 

68 17 VIII 5939 131,77 181,02 

69 3 IX 5900 131,26 155,45 

70 18 VIII 5911 131,15 180,15 

71 1 IX 5889 131,01 155,16 

72 14 VIII 5899 130,88 179,79 

73 18 XI 6199 130,37 154,85 

74 41 IX 5823 129,54 153,42 

75 58 XI 6152 129,38 153,68 

76 30 VIII 5821 129,15 177,42 

77 7 XI 6131 128,94 153,16 

78 45 VIII 5811 128,93 177,11 

79 58 VIII 5798 128,64 176,71 

80 5 VIII 5762 127,84 175,61 

81 1 X 5456 127,70 142,53 

- continua -



.102. 

Tabela 1 8. (continuação) 

N 9 de Ident. Exp. P.rodução de .graos 

Ordem Prog. n 9 
. . kg/ha , o 

ô HD-797 4 % MP 

82 30 XI 6052 127,28 151,19 

83 36 VIII 5736 127,27 174,82 

84 54 VIII 5726 127,05 174,52 

85 2 IX 5707 126,96 150,36 

86 23 X 5423 126,93 141,67 

87 25 X 5414 126,72 141,42 

88 32 VIII 5702 126,51 173,78 

89 6 XI 6013 126,46 150,21 

90 2 VIII 5686 126,15 173,30 

91 22 IX 5663 125,98 149,20 

92 38 VIII 5674 125,89 172,33 

93 37 VIII 5647 125,29 172,11 

94 52 VIII 5641 125,16 171,93 

95 22 X 5306 124,20 138,61 

96 25 XI 5871 123,47 146,66 

97 37 IX 5537 123,18 145,88 

98 57 VIII 5528 122,65 168,48 

99 14 X 5184 121,35- 135,42 

100 29 VIII 5458 121,10 166,35 

101 53 XI 5744 120,80 143,49 

102 44 VIII 5443 120,77 165,89 

103 29 IX 5428 120,75 143,01 

104 17 IX 5427 120,73 142,98 

105 27 XI 5739 120,69 143,37 

106 18 IX 5381 119,71 141,77 

107 32 XI 5692 119,70 142,19 

108 32 IX 5373 119,53 141,56 

109 20 VIII 5372 119,19 163,73 

110 13 IX 5339 118,78 140,66 

111 3 VIII 5347. . 118, 64 162,97 

- continua -



.103. 

Tabela 18. (continuação) 

N? de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. n9 
Kg/ha % HD-7974 % MP 

112 23 IX 5261 117,04 138,61 

113 23 XI 5565 117,65 139,02 

114 59 VIII 5272 116,97 160,68 

115 â. -' .) XI 5556 116,84 138,79 

116 16 IX 5243 116,64 138,14 

117 56 VIII 5254 116,57 160,13 

118 25 IX 5237 116,51 137,98 

119 31 XI 5536 116,42 138,29 

120 19 pr 
A 5217 116,06 137,45 

1 ') 1 t., ..L 20 IX 5200 115,68 137,00 

122 1 XI 5499 115,65 137,37 

123 34 XI 5488 115,41 137,00 

124 41 VIII 5189 115,19 158,15 

125 16 VIII 5164 114,58 157,39 

126 15 X 4884 114,31 127,59 

127 10 VIII 5129 113,80 156,32 

128 39 VIII 5122 113,65 156,11 

129 21 VIII 5114 113,47- 155,86 

130 1 VIII 5085 112,82 154,50 

131 26 X 4775 111,77 124,74 

132 10 IX 5022 111,72 132,31 

133 35 IX 5011 111,48 132,02 

134 48 XI 5293 111,31 132,22 

135 28 VIII 5004 111,03 152,51 

136 33 IX 4989 110,99 131,44 

137 24 VIII 4979 110,47 151,75 

133 30 IX 4934 109,77 129,99 

139 36 XI 5209 109,55 130,13 

140 51 VIII 4920 109,16 149,95 

141 49 VIII 4902 108,76 148,98 

- continua -



.104. 

Tabela 18. (continuação) 

N9 de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. n9 
kg/ha ·% HD-7974 % :MP 

142 40 VIII 4888 108,74 149,40 

143 39 XI 5160 108,52 128,90 

144 28 XI 5159 108,50 128,88 

145 48 VIII 4834 107,25 147,33 

146 55 XI 5033 105,85 125,73 

147 19 VIII 4749 105,37 144,74 

148 49 XI 4996 105,07 124,81 

149 12 X 4487 105,02 117,21 

150 53 VIII 4729 104,93 144,13 

151 33 VIII 4687 103,99 142,8ó 

152 46 VIII 4651 103,91 141,75 

153 40 XI 4903 103,11 122,48 

154 26 VIII 4621 102,53 140,84 

155 15 XI 4831 101,60 120,68 

156 35 XI 4820 101,36 120,41 

157 10 X 4231 99,04 110,53 

158 4 XI 4704 98,93 117,51 

159 22 VIII 4458 98,91 135,87 

160 52 XI 4700 98,84 117,41 

161 11 XI 4632 97,41 115,71 

162 22 XI 4584 96,40 114,51 

163 26 XI 4496 94,55 112,31 

164 50 XI 4494 94,51 112,26 

165 7 X 4001 93,64 104,52 

166 12 XI 4426 93,08 110,57 

167 8 VIII 4184 92,83 127,52 

168 57 XI 4398 92, 49 109,86 

169 25 VIII 4164 92,39 126,91 

170 31 VIII 4144 91,95 126,30 

171 20 XI 4338 91,,d3- 108,37 

- continua -



. 1 O 5. 

Tabela 1 8 (continuação) 

N? de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. n? 
kg/ha (! 

o HD-7974 (! 
o MP

172 20 XI 4338 91,23- 108,37 

173 14 XI 4313 90,70 107 ,74 

173 50 VIII 4061 90,10 123,77 

174 44 XI 4276 89,93 106,82 

175 27 VIII 4037 89,57 123,04 

176 17 XI 4254 89,46 106,27 

177 4 IX 3999 88,96 105,36 

178 12 VIII 3896 86,44 118,74 

179 4 VIII 3810 84,53 116,12 

180 33 XI 3968 8:S,45- 99,12 

181 34 VIII 3683 81,72 112,25 

182 43 VIII 3682 81,69 112,22 

183 56 XI 3715 78,13 92,80 

184 27 X 3320 77 ,70 86,73 

185 11 VIII 3436 76,23 106,13 

186 42 VIII 3184 70,64 97,04 

187 9 VIII 3055 67,78 93,11 

188 46 XI 3060 64,35 76,44 

189 47 VIII 2887 64,05 87,99 

190 38 XI 2870 60,36 71,69 

- continua -



Tabela 18. (continuação) 

Exp. VIII

Composto 1674 

HSd-7777 4889 

Centralmex 4292 

Hmd-7974 4507 

Média Geral 4982 

Média H. 
,, . e ... 
Meio- ript. 5083 

Médias dos Pais 3280 

Médias das Testemunhas 4137 

.. Exp. IX 

3010 

4581 

4083 

4495 

5612 

5875 

3795 

4357 

. Exp. X

3098 

4558 

4273 

5458 

5755 

3828 

4273 

.106. 

Exp. XI

2985 

5021 

4645 

4755 

5530 

5623 

4003 

4700 



.107. 

Tabela 19. Produção de grãos em kg/ha corrigidos para "stand" 

de 50 plantas/10 m2 e 15,5% de umjdade, dos híbri

dos meio-crípticos (S
0

' s do composto HSD x HS-1227), 

dos pais (composto HSF e HS-1227) e das testemu

nhas (Centralmex e Hmd-7974), porcentagem da produ 

ção dos híbridos experimentais em relação a m�dia 

dos Pais (% MP) e ordenados pela porcentagem de 

produção sobre o llmd-7974, referentes aos Experi

mentos XII e XIII, Piracicaba, 1977/78. 

N9 de Ident. Exp. Produção de g;raos 

Ordem Prog. n9 kg/ha % Hmd-7974 % MP 

l 17 XII 6471 132,65 185,68 

2 30 XII 6409 131,39 183,90 

3 31 XII 6332 129,81- 181,69 

4 10 XIII 6135 128,08 211,40 

5 25 XIII 6065 126,62 208,99 

6 16 XIII 6035 125,99- 207,96 

7 9 XII 6010 123,21 172,4S 

8 7 XII 6006 123,12 172,34 

9 20 XIII 5875 122,65 202,45 

10 29 XII 5949 121,95 170,70 

11 26 XII 5888 120,71 168,95 

12 22 XII 5883 120,60- 168,81 

13 25 XII 5764 118,16 165,39 

14 10 XII S684 116,52 163,10 

1S 24 XIII 5475 114,30 188,62 

16 2 XII S570 114,18 159,83 

17 1 XIII 5435 113,4-6 187, 28 

18 3 XII 5472 112,18 157,01 

19 3 XIII 5355 111 70 
..L ..L ' I _, 185,53 

20 14 XII 5446 111,64 156,27 

.-21. - .2.7 . XII 5390 110,50- 154,66 

- continua -



.108. 

Tabela 1 9. (continuação) 

N9 de Ident. Exp. Produção de graos 

Ordem~ Prog. n9 kg/ha o Hmd-7974 " MP () ó 

22 12 XIII 5260 109,81 181,25 

23 19 XII 5322 109,10 152,71 

24 21 XIII 5200 108,56 179,19 

25 14 XIII 5160 107,72 177,81 

26 16 XII 5150 105,58- 147,78 

27 13 XII 5121 104,98 146,94 

28 6 XII 5113 104,82 146,71 

29 6 XIII 5010 104,59 172,64 

30 15 XIII 5010 104,59 172,64 

31 4 XII 5079 104,12 145,74 

32 21 XII 5052 103,57 144,96 

33 7 XIII 4910 102,50 169,19 

34 22 XIII 4900 102,30 168,85 

35 13 XIII 4890 102,09 168,50 

36 2 XIII 4880 101,88 168,16 

37 11 XII 4945 101,37 141,89 

38 5 XIII 4845 101,15 166,95 

39 20 XII 4916 100,78 141,06 

40 18 XII 4856 99,55 139,34 

41 8 XII 4766 97,70- 136,75 

42 28 XII 4665 95,63 135,86 

43 1 XII 4647 95,67 133,34 

44 17 XIII 4540 94,78 156,44 

45 19 XIII 4440 92,69 153,00 

46 15 XII 4511 9 2, 48 129,44 

47 5 XII 4484 91,92 128,66 

48 11 XIII 4395 91,75 151,45 

49 12 XII 4390 89,99 125,97 

50 24 XII 4097 83,99 117,56 

51 8 Xlll 3880 81, 00 
� 

113,70 

- continua -



.109. 

Tabela 1 9. (continuação) 

N9 de Iclent. Exp. Produção de graos 

Ordem Prog. n<.> kg/ha � Hmd-7974 � MP o o 

52 9 XIII 3815 79,64 131,46 

53 4 XIII 3710 77,45 127,84 

54 18 XIII 3455 72,13 119,05 

55 23 XIII 3268 68,22 112,61 

56 23 XIII 3212 65,85 92,19 

Exp. XII Exp. XIII 

Composto HSD 4026 3080 

HSf-1227 2944 2725 

Centralmex 5698 3560 

Hmcl-7974 4878 4790 

Exp. XII Exp. XIII 

Média GeTal 5140 4696 

Média Hib. meio-crípticos 5240 4877 

Média dos Pais 3485 2902 

Média das testemunhas 5151 4 380 



.110. 

Tabela 20. Produção de grãos em kg/ha, corrigidos para "stand" 
de 50 plantas /10 m2 e 15,5% de Umidade, dos híbri-
dos meio-criptices selecionados (S 's composto 
ESALQ-A x HS-7777); porcentagem da0produção dos hí 
bridos experimentais em relação ã mfdia dos pais 
(% MP) e ordenados pela porcentagem s obre o Hmd-
7974. 

Progênie Exper. Híbridos meio-cri_rticos selecionados 

W' N9 kg/ha % MP � 
o Hnd-7974 

61 I 8449 140,04 143,35 

46 I 8408 139,36 142,65 

67 I 8088 134,06 137,22 

28 II 9117 124,28 136,01 

90 I 7907 131,06 134,15 

11 T 7794 129,18 132,24 J. 

38 I 7770 128,79 131,83 

68 I 7739 128,28 131,30 

91 I 7735 128, 21 131,23 

40 II 8823 1 20, 27 131,16 

22 I 7689 127,45 130,45 

43 I 7653 1 26,85 129,84 

42 II 8650 117,91 129,05 

13 II 8570 116,82 127,85 

9 IV 7500 139,66 126,58 

44 II 8467 115,41 126,32 

26 II 8463 115,36 126,25 

3 III 9282 116,71 125,43 

7 II 8403 114,54 125,36 

16 IV 7150 133,15 120,67 

6 IV 7050 132,03 119,66 

25 III 8763 110,18 118,42 

27 III 8725 109,70 117,91 

19 III 8690 109, 27 117,43 

2 IV 6905 128,58 116,54 

11 III 8600 108,13 116,22 

22 III 8470 106,50 114,46 



Tabela 21. 

Progênie 

n9 

11 

36 

25 

39 

22 

21 

33 

29 

42

.111. 

Produção de graos em kg/ha, corrigido para "stand" 

de 50 plantas/10 m2 e 15,5% de Umidade, dos híbri-

dos meio-cripticos selecionados (S I s do o composto 

ESALQ-A x HS-1227); porcentagem da produção dos hí 

bridos experimentais em relação� m�dia dos 

(% MP) e ordenados pela porcentagem sobre o 

7974. 

pais 

Hmd-

Experimento 

Il 9 

Híbridos meio-crípticos selecionados 

kg/ha % )JP % Hmd-7974 

V 6595 170,72 133,10 

V 6222 161,07 1 25,57 

V 5633 145,82 113,68 

V 5363 138,83 108, 23 

V 5041 130,49 101,73 

V 4943 127,96 99,76 

V 4901 126,87 98,91 

V 4851 125,56 97,90 

V 4638 120,06 93,60 



.112 . 

Tabela 22. Produção de graos em kg/ha corrigido para ltstand" 

de 50 plantas/10 m2 e 15,5% de Umidade, dos híbri

dos meio-crípticos selecionados (S
0

's composto 

ESALQ-B x HS-7777); porc�ntagem da produção dos hí 

bridos experimentais em relação i mfdia dos pais 

(% MP) e ordenados pela porcentagem da produção so 

bre o Hmd-7974. 

Progênie Experimento Híbridos meio-crípticos selecionados 

N 9 n9 kg/ha % MP % Hmd-7974 

8 

27 

15 

21 

20 

9 

16 

13 

35 

22 

39 

34 

8 

3 

27 

4 

VII 

VI 

VII 

VI 

VI 

VII 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VII 

VII 

VII 

8945 

6744 

ó078 

7183 

5917 

5917 

6926 

5603 

5546 

5477 

5335 

5287 

5062

5920 

5641 

5371 

223,12 

154,65 

139,38 

179,17 

135,71 

135,71 

172,76 

128,51 

127,20 

125,62 

122,36 

121,26 

116,78 

147,67 

140,70 

133,97 

167,26 

150,63 

135,76 

134,31 

132,16 

132,16 

129,50 

125,51 

123,88 

122,34 

119,16 

118,09 

113,07 

110,69 

105,48 

100,43 



.113. 

Tabe1a 23. Produção de grãos ern kg/ha corrigido para "stand" 

de 50 plantas/10 m2 e 15,5% de Umidade, dos híbri

dos meio-crípticos selecionados (S 's do composto 
o 

HSF x HS-7777); porcentagem da produção dos híbri-

dos experimentais em relação ii m�dia dos pais 

C' o i\IP) e ordenados pela porcentagem da produção so 

bre o Hmd-7974. 

Progênie Experimento Híbridos· n1e·io-cripticos s e1ecionados 

. .  n" n". . kg/ha Se NP Se Hmd-7974 o o 

4 X 7461 194,90 175,64 
40 IX 7695 202,74 171,19 
29 XI 7791 194,62 163,84 

2 XI 7710 192,61 162,15 
6 :( ó812 7 "� (>� 

.)., j / ' ;:; ) 159,42 

37 XI 7339 183,34 154,34 
38 IX 6916 182,21 153,86 

5 XI 72 79 181,83 153,08 
42 IX 6815 179,55 151,62

31 IX 6740 177,58 149,94 
11 X 6383 166,75 149,38 

2 X 6347 165,80 148,S4 
7 VIII 6692 203,96 148,48 

19 XI 7031 175,64 147 ,86 
s X 6 381 165,05 147,86 

S5 VIII 6616 201,64 146,79 
10 XI 6976 174,2 7 146,71 

6 VIII 6520 198,69 144,66 
20 X 6147 160,S8 143,86 
30 X 6090 142,S5 142,66 

9 XI 6768 166,70 142,33 
3S VIII 6364 193,96 141,20 
15 VIII 6355 193,69 141,00 
14 IX 6283 165,S3 139,77 
13 VIII 6254 190,58 138,76 
23 VIII 6207 189,18 138,09 
42 XI 6562 163,92 138,00 

6 IX 6181 162 ,85 137,51 
21 IX 6104 160,86 135,79 

8 XI 6435 160,75 135,33 
41 XI 6396 1S9,78 134,51 
39 IX 5962 157,08 132,64 
17 VIII 5940 181,02 131,79 
41 IX 5823 153,42 129,54 
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Tabela 24. Produção de grãos em kg/ha corrigidos para "stand" 

de 50 plantas/10 m 2 e 15,5% de Umidade, dos híbri

dos meio crípticos selecionados (S 's do compostoo 

Progênie 

n9 

17 

30 

31 

10 

25 

16 

9 

7 

29 

22 

1 

3 

6 

HSD x HS-1227); porcentagem da produção dos hÍbri-

dos experimentais em relação Ü mfdia dos pais 

(% MP) e ordenados pela porcentagem sobre o Hmd-

7974. 

Experimento Híbridos meio-criuticos selecionados 

n9 kg/ha % MP �
o Hmd-7974

XII 6471 185,68 132,65 

XII 6409 103,90 131,38 

XII 6232 181,69 129,80 

XIII 6135 211,40 1 28,08 

XIII 6065 208,99 126,62 

XIII 6035 207,96 125,99 

XII 6010 172,45 123, 21 

XII 6006 170,34 123,12

XII 5949 170,70 121,95 

XII 5883 168,81 120,60 

XIII 5435 187,28 113,46 

XIII 5355 185,53 111,79 

XIII 5010 172,64 104,59 



l 

t 

1 
T 

1 
l 

! r--7----------' 

65, 4 3 75,17 84,91 94,65 

A =  73,08 

n = 194 

n = 27sel. 
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n híbrjdos-
1 t 
L__J testados 

híbridos 
selecionados 

104,39 114,13 123,87 133,61 143, 

% da produção do Hmd-7974 

Figura 1. Distribuição da frequ�ncia da produção de graos, cbr 

2 
-

rígidos para "stand" de 50 plantas por 10 m e umi-

dade de 15,S%dos híbridos meio-crípticos S 's com-
o 

posto ESALQ-lC- x HS-7777 em porcentagem da pTodução 

do Hmd-7974, referentes aos Experimentos I, II, III 

e IV. Piracicaba, 1977/78. 



_o 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

A = 120 .116. 

n = 43 

n = 9 sel 

híbridos-
testados 

� 

híbridos-
selecionados 

17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 137 

em% do Hrnd-7974 

Figura 2. Distribuição da frequência da produção de grãos,cor 
2 

-
rígidos para "stand" de 50 plantas por 10 m e umi-

dade de 15,5%, dos híbridos meio-crípticos S
0

1 s do 

composto ESALQ-A x HS-1227 em porcentagem da produ

ção do Hrnd-7974, referentes ao Experimento V. Pira 

cicaba, 1977/78. 



39,75 56,75 73,75 90,75 

A =  127,32 
n == 7 0  
n = 16 sel. 

. 11 7. 

D 
híbridos
testados 

híbridos 
selecionados 

107,75 124,75 141,75 158,75 
em% do Pmd-7974 

Figura 3. Distribuição da frequ�ncia da produção de grãos,cor 
rígidos para "stand" de 50 plantas por 1 0  m 2 e umi-:::
dade de 15,5%, dos híbridos meio-crípticos s

0

1 s do 

composto ESALQ-B x HS-7777 em percentagem da produ
cão do Hmd-7974, referentes aos Experimentos VI e 

VII. Piracicaba, 1977/78.



3 

60,34 75,58 90,82 106,06 1 21,30 

A =  11 4, 28 
n == 190 
n == 34sel. 

□ híbridos
testados

.118. 

r:77] híbridos
{w selecionados 

136,54 151,78 167 ,0 2

em% do Hmd-7974 

Figura 4. Distribuição da frequ�ncia da produção de grãos,cor 
rigidos para "stand" de 50 plantas por 1 0  m 2 e umi-=

dade de 15,5% dos híbridos meio-crípticos S 1 s do 
Composto HSF x ES-7777 em porcentagem da produção 
do Hmd-7974, referentes aos Experimentos VIII, IX , 
X e XI. Piracicaba, 1977/78. 



) 

L 
64,55 73,63 82, 71 91,79 100,87 

A =  66,8 

n = 56 

n = 13 sel. 

.119. 

D
híbridos

testados 

I 

109,55 

híbridos

selecionados 

119 ,03 128,11 

em% do Hmd-7974 

Figura 5. Distribuição da frequ�ncia da produção de graos,cor 
2 

-
rigidos para "stand" de 50 plantas por 10 m e umi-

dade de 15,5%, dos híbridos meio-crípticos S 's do 

composto HSD x HS-1227, em porcentagem da produção 

do Hw.d-7974, ref-erentes aos Experimentos XII e XIII. 

Piracicaba, 1977/78. 




