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RESPOSTAS CORRELACIOHADAS DIRETAS E IHDIRETAS ENVOLVENDO CINCO CARACTERES DO
MILHO (Zp~ ~~ys L.) AVALIADOS EM SOLOS SOB CERRADO E FtRTIL.

Resende. M. D. V. de '; Souza JClnior, C. L. -de"; Santos, M. X. dos"; Pacheco,
C. A. P."

o presente t rabalno reporta resul t ado s da aVolliaçJo de 200 proqen i es de- meios
ir~JOS da variedade de milho BR 108 em solos sob cerrado e f~rtil. Com base em
metodologia proposta por Souza J~nior & Vencovsky (1989.1 e b) para ambientes
fixos, foram estimadas correlaç~es gen~ticas e respostas correlacionadols,
diretas (par~s de caracteres considerados no mesmo ambiente) e indiret~s
(pares de caracteres considerados em diferentes ambientes), envolvendo os
caracteres peso de espigas, altura da planta e da espiga, índice de espigas e
dias para florescimento. nos dois ambientes. As magnitudes das estimativas dos
coeficientes de ccr re la çzo genética ad í t í.va en-tre caracteres, de maneira
geral, mostraram-se amplamente dependentes dos ambientes em que foram
considp.rados os caracteres, indicando a possibilidade de escolha de ambientes
para seleç;}'o que conduzam às respostas correlacionadas mais desejáveis.
Baseando-se nas respostas correlacionadas. envolvendo as dez combinaçôes entre
caracteres. indica-se o cerrado para prática da seleç;}'o nos caracteres altura
da planta e da espigas por conduzirem a respostas correlacionadas de menores
maqnitudes em peso de espigas e índice de espigas, e qualquer dos ambientes
para seleçJo em dias para florescimento. Para índice de espigas a seleç~o
torna-se possível apenas no fértil, devido à n30 express~o de variabilidade
genética no cerrado. A seleç;to para todos o~ caracteres de alta herdabilid,de-
deve ser praticada simultaneamente por ocasi;to da obtenç~o e recombinaç~o de
progênies. Dessa forma, deve-se optar pela n;to consideraçJo do caráter índice
de espiqas. realizando a obtençJo e retombinaçJo das prog?nies no cerrado ou
considerá-Io utilizando para tal 0_ -ambiente fértil. embora com maior
interferência da altura da planta e da espiga sobre peso de espigas e índice
de espigas.

En9. Agrônomo. M. Sc. Pesquisador da EMBRAPA/CNPFlorestas
3319 - 80001 - Curitiba-PR

~ Enç. Aqrônomo. Dr. Professor do Oepto de Genética - ESALG/USP - Caixa Postal
83 - 13400 - Piracicaba-SP

3 En9. Agrônomo. Dr. Pesquisador da EMBRAPA/CNPMilho e Sorgo_ - Caixa Postal
101 - 3J700 - _Sete LaQoas-MG

4 fng. AQrÔnomo. M. Sc. Pesquisador da EMBRAPA/tNPMilho e Sorgo - Caixa Postal
101 - 35700'- Sete.Lagoas-MG

- Caixa -Postal


