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Tomando como base dados de produtividade de espigas de cultivares avaliadas, no
Ensaio Nacional do Milho (CNPMS/EMBRAPA), em várias localidades da região centro,
numa seqüência de quatro anos, estimou-se a estabilidade das mesmas, tanto do ponto
de vista geográfico, como do ponto de vista temporal. O objetivo foi verificar, inicial-
mente, se uma estabilidade em relação a locais implicaria também em maior estabilidade
diante das flutuações anuais. Não se verificou correlação alguma entre estas duas proprie-
dades, o que sugere que o seu controle genético não é o mesmo. Indicou também que
testar materiais em diferentes localidades não simula as variações de ambiente representa-
das por diferentes anos agdcolas. A ausência de correlações, porérn.vem mostrar ser pos-
sfvel selecionar genótipos estáveis nos dois sentidos.

Na análise conjunta, as interações de cultivares por locais e o erro experimental foram
as causas predorainantes da variação, indicando que a região considerada a bastante am-
pla, em termos de zona ecológica para o milho e que a precisão dos experimentos requer
mais atenção.
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O objetivo do presente trabalho foi verificar o comportamento de cinco populações
de milho (Zea mays L.), selecionadas na presença de acidez (CMS 36 e CMS 30), na au-
sência de acidez (CMS 14, CMS 04 e CMS 13), seus cruzamentos e quatro híbridos comer-
ciais em dois ambientes: Latossolo Vermelho Escuro, distrófico, fase de cerrado, com
40% da saturação de AI (solo ácido) e Cambissolo eutrófico, (solo fértil), em Sete Lagoas
-MG. Os caracteres utilizados nesse estudo foram: peso de espiga (PE), altura de planta
(AP), altura de espiga (AE) e dias para florescimento masculino (DFM). Para PE as CMS
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36 e CMS 30 apresentaram bom desempenho em solo ácido mas não em solo fértil e as
CMS 04, CMS 14 e CMS 13 foram melhores em solo fértil. O híbrido CMS 36 x CMS 30
foi o melhor em solo ácido e o CMS 14 x CMS 36 foi o melhor em solo fértil. A CMS 36
foi superior aos quatro híbridos comerciais em solo ácido. Todos os outros caracteres fo-
ram afetados pelo tipo de ambiente. A análise conjunta da variância mostrou efeitos alta-
mente significativos (P < 0,01) para local (PE, AP, AE e DFM)), população (AP e AE)
e local x população (PE); e significativo (P < 0,05) para cultivares (PE, AP e AE), popu-
lações (PE), heterose média (PE e DFM) e local x cultivar (PE). A maior estimativa dos
efeitos de locais x heterose de população foi da CMS 36 em solo fértil e em solo ácido foi
a CMS 04, para PE. Os hfbridos CMS 30 x CMS 13 e CMS 36 x CMS 30 apresentaram o
maior e menor efeitos (PE) de local x heterose espedfica para solo fértil e ácido, respecti-
vamente. Para heterose de população, a CMS 13 apresentou o maior efeito, enquanto a
CMS 04 apresentou o menor para PE. Maiores efeitos para heterose espedfica foram
detectados para os híbridos CMS 30 x CMS 13 e CMS 14 x CMS 36 para PE.
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O objetivo do trabalho é fornecer procedimentos genético-estatCsticos que permitam
estimar o progresso genético esperado em linhagens endogâmicas Sl e S6 via seleção re-
corrente intrapopulacional. São utilizados dois esquemas de acasalamento envolvendo
progênies de linhagens endógamas (Sl e S6) e progênies de meios irmãos. São fornecidos
os procedimentos estatfsticos, as interpretações genéticas das variâncias e covariâncias ge-
néticas entre progênies e as fórmulas para a predição dos progressos esperados por seleção
intrapopulacional nas linhagens endogâmicas Sl e S6. As fórmulas dos progressos espe-
rados nas linhagens são funções das covariâncias genéticas entre as progênies de meios
irmãos e as progênies endógamas klAl/2AO e "'AI Ao). Relações teóricas de
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A/CJ~ e CJAIA/crÃ. mostram que estas relações são influenciadas pela estrutura

genética das populações, sendo superior a 1,0 quando a freqüência média dos alelos fa-
voráveis por superior a 0,5.
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O presente trabalho teve por objetivo estudar o potencial genético das raças brasilei-
ras de milho Cravo e Entrelaçado, com ênfase especial para os caracteres de altura de plan-
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