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DOIS CICLOS DE SELEÇÃO ENTRE E DENTRO DE FAHÍLIAS DE MEIO IR~t~OS NA
POPULAÇÃO DE HILHO EEL 2.

FERRÃO, R.G'; GAHA, E.E.G~ ;SANTOS, J .A.C';COSTA, A.F.S1.; PACHECO, C.A.B.'
. - ,
& Fl:."'RRAO,M.A.G.

Dois ciclos de Seleção Ent re e Dentro de FamÍlias de Meio Irmãos foram
efetuados na populaç;o de milh~ EEL 2 no Estado do Esp{rit~ Santo no pe-
riodo de 1987 a 1989 com o objetivo. de obtenção de um material mais pro-
dutivo, adaptado e com caracterlsticas agron~micas desejadas para o Esta-
do. Duzentas prog~nies de meio irmãos foram avaliadas usando dois latti-
ces simples 10 x 10 com duas repetiçoes por local,.sendo o primeiro ciclo
de seleção em dois locais e, o segundo, em tr;s. No perlodo de outono/in-
verno de cada ano recombinou-se, em Linhares (ES) 15% das melhores prog~-
nies. Para o car~ter peso de espigas, nas a~~lises de.variancia indivi-
duais e conjuntas, foram detectadas diferenças significativas (P< 0,01 ou
P< 0,05) para progerues e para interação prog~nies x -Loca í s, Os C.Vs (%)

foram um pouco elevados em algurislocais, em função do d~ficit hidrico.
Estimaram-se os componentes de variâncias geneticas em nível de indivi-
duo, tendo as variâncias gen~ticas aditivas variado entre locais e ci-
clos, com valores .(g/planta)' entre 501,41 e 1002,72. A magnitude destas
variâncias, nas an~lises conjuntas,foram inferiores a das an~lises indivi
duais, com valores de 58,05 no lº ciclo e de 292,72 no 2º ciclo. As magn~
tudes destas estimativas, os aIt.o s valores de herdabilidade e dos coefici
entes de variaç~es,gen~ticas, associados a altas m~dias de produtividades
das prog~~ies, são indicadores do grande potencial desta população em um
programa de melhoramento. ° ga~ho genetico m~dio esperado com a seLeçao
do primeiro e segundo ciclos foram de 1,46 e.8,18%, respectivamente. Se a
seleção fosse feita com base na an~lise por local, o ganho esperado pode-
ria atingi: at~ 21,47%.
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