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Os ensaios foram conduzidos em dois locais: CNPMS - Sete La-
goas-MG e Guaira-SP. O delineamento experimental foi o de parcelas sub-
divididas em blocos ao acaso, com três repetições. Estudou-se o efeito
da endogamia em gerações avançadas de híbridos simples, triplos, duplos
e intervar ie t ais fornecidos pelas firmas Agroceres, Germinal e pelo
CNPMS. Os resultados mostraram que, dentro de cada grupo, os híbridos
simples, triplos e duplos tiveram comportamento similar quanto aos efei
tos depressivos da endogamia na produção de grãos. Em geral, nas gera=
ções de autofecundação (F2) e de "Sí b" para os quatro tipos de híbridos
ocorreram um aumento no clclo de planta e reduções expressivas nas al-
turas de planta e espiga. Os grupos de híbridos duplos (HD) e triplos
(HT) apresentaram maiores produtividades que os grupos de híbridos sim-
ples (HS) e intervarietais (H.lnt.). Os efeitos depressivos na produção
para os híbridos de linhagens foram, em média, maiores na geração de au
tofecundação (F2), da ordem de 46% e 47%, que na geração de "Sib", 25%
e 26%, para Sete Lagoas e Guaira, respectivamente. A depressão por endo
gamia média (~1 - Sib) foi ~e 20% para ~, 3~,5% para HT, 27% para HS e
para H.lnt. nao houve reduçao. A depressao medla causada pela autofecun
dação (F1 - F2) foi de 50%, 47,5%, 41% e 47% para os híbridos HD, HT~
HS e H.lnt., respectivamente.
Termos para Indexação: Milho, Híbrido, Endogamia, Produção.
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