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AVALIAÇÃO DE DUAS MIL PROGENIES S2 DA CULTIVAR
DE MILHO BR 10S
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A seleção de linhagens endogâmicas de milho é etapa importante de
programas de melhoramento pois, além de levar à obtenção de híbri-
dos possibilita a criação de populações sintéticas, pelo intercru-
zamento das linhagens superiores. O sucesso do esquema depende: em
grande parte, do valor genético da população base e do número de li
nhagens extraídas. Por ter apresentado boa capacidade geral de co~
binações em cruzamentos dialélicos e algumas capacidades específi-
cas promissoras e pelas suas características agronômicas, a culti-
var BR-l05 está sendo utilizada como fonte de linhagens. Esta ori-
ginou-se do composto CMS-05 por um ciclo de seleção massal e dois
ciclos de seleção entre famílias de irmãos germanos. O presente tr~
balho relata o comportamento de 2.000 linhagens S2 da cultivar BR-
IOS, ensaiadas em 5 látices 20 x 20, em 4 locais, uma repetição por
local, linhas de 5m e espaçamento de 0,80mentre linhas. As linha
gens S2 foram originadas de urna seleção em SI apenas para tolerân-
cia a doenças. Incluiram-se corno testemunhas a população original
CMS-05 (S ) e a cultivar Ag 305-B. Dados preliminares de apenas 2o
locais mostraram produtividade média de espigas da CMS-05, igual a

.3,555 Kgjparcela de 5 m. Tornando-se esse valor como 100% obtiveram-
se as seguintes médias: Ag 305 B = 104%, todos os S2 = 36%, ampli-
tude das prog~nies S2 = 6% a 108%. Das 2000 prog~nies, 93 produzi-
ram mais que 2.000 Kgjparcela de 5m; 47 mais do que 2,200 Kg, 21
mais do que 2,400 Kg e apenas 8 mais do que 2,600 Kg por parcela.
Baseado nesses dados e ainda nas observações sobre altura de plan-
ta, da espiga, acamamento e sanidade anteve-se a possibilidade de
seleção de linhagens mais endogâmicas bastante promissoras.
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