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RESUMO Estudou-~;e a obtençio de par~metros genEticos para

Composto. O material é do I~I ciclo dE sEleçio entre e dentro dE

·r~:lmilias cle. me i os num
dElinEamEnto dE láticE 9X9 com sEis rePEtições. Os experimEntos

nio rECEbEram tratamEntos fitossanit'rios E foram i s o l a do s c a s

á.reas tratadas com i n s e.t i c i d a s , utilizando-se

naturais. Foram colEtados dados para altura dE planta E dE

Espiga, n~mero de espiga por planta, n~mEro dE Espiga mal

espalhada, danos causados por SeQaQet~~a f~ugle~~a. E por

~~liQtbi.~E.e produ;io dE grios. Os valores Encontrados para a

vari~rlcia genét ica aditiva referente ~s citadas pragas foram de

baixa magnitude, bem como os coeficientes de herdabilidade e os

coeficientes b, rEvElarldo condiç~es pouco favor~vEjs a sEleç~o

desses caracterEs.
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Termos para ind€xaçio: Z~a ~a~~7 par~metros gen~ticoST caracteres

de plan~a. caracteres de espiga.

SELECTION AMONG ANO WITHIN HALF-SIB FAMILIES IN ffOENTADO
DO COMPOSTOff MAIZE VARIETY FOR RESISTANCE TO INSECTS OAMAGE.

ABSTRACT - The obtention of genetics parameters was studied for

some caracters of plant and ear of maize (Zea mayz L.I cv.

Dentado Composto. The material came from third cycle of selection

inter and intra families of half-sibs. Eighty-one progenies were

evaluated in a 9X9 simple lattice designo with si,·: r epLi ca t Lon s ,

lhe experiments did not recieve phytosanitary treatments. They

were isolated f ro m areas that received insecticide application~"

and the natural infestat ion was used , Data were collected for:

plant height. ear height. ear number per planto ear number with

husk problems. S~c~c~t~~a f~ygl~~~~a damage. ~~llctbl~ ~~a
damage. and grain yield. The estimated values for the additive

genetic variance. heritability and b coefficient were low for the

insect damage caracters. indicating a few favourable conditions

to select these caracters.

•
Index terms: Z~a mays. genetic variability. plant traits. ear

trais.

INTRODUCAO

o milho i um dos principais grios alimentares do mundo

o cereal que apresenta o maior nl.Íme •...o de produtos

industrializados para os mais diversos usos. Essa cultura. no

entanto apresenta vários problemas de pragas no campo. estando

entre os principais a S~c~c~t~~a f~ygl~~~~a. cujas lagartas
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danificam as folhas desde a fase de planta Jovem até ao

aparecimento do ~erdio; e a lagarta H~11ctb15 ~~a que se alimenta

dos estjlo-estigmas, palha, extr~midadE de raquls e graos
" '1 (.:.~ i t o l;:; os "

A obtençao de cultivares resistentes .s pragas ~

extremamente importante qlJando se observa n~o só os danos qUE os

inSEtos causam ~ cultura como tambim os riscas que o emprego de

defensivos agricolas ocasionam ao homem e ~ natureza (tanto pelas

caracterfsticas ao produto como pelo seu mau uso).

A estima~iva de parimetro gen~ticos constitui um ponto

gen~tica de uma populaçao e essas informaçSes sao imprescindfveis

nos trabalhos de melhoramento gen~tico.

o objetivo desta pesquisa foi a obtençao de estimativas.de parimetros gen~ticos para caracterfsticas de planta e espiga

da populaçao Dentado Composto.

MATERIAL E MÉTODOS

Em março/86, foi iniciado o terceiro ciclo de seleç:ao

no milho Dentado Composto visando resistência à S& fcu91e~~da e a

H& ~~a e maior produçao de graos atrav~s da seleçao entre e

dentro de familias de meios irmaos. Foram testadas 81 proglnies

em seis experimentos de l'tice 9X9, sendo dois em Caruaru, dois

em são 8ento do Una e dois em Arcoverde, PE. Foram usadas duas

testemunhas (os hlbridos simples AG 305 B e HS AI Tolerant

Flint), plantadas sistematicamente no inicio, no meio e no fim de

cada repetiç:ao. As parcelas foram formadas por fileiras de 5 m de
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c omc r Lme n t o , sendo plantadas 3 sementes por (:OVCI.,

FOl"am ê\\.;al i a d o s (,15 se-9u.intes c a ra c t er e s a c:\1 t 111'"'<:\ ela

(SF)

(I,i<c: i '1 iZ()I.1··-~;;E como par-âmf:.'tr"o ê\ c s c a l a v i su aI dE I1Dt".;;\~:~ dE C~':\I"'\/alho ...

i 970) ,

revisada proposta ;)01'"

planta (NE) ,

(PG) "

ntimero de espiga lua1 empalhaeja (NEMI~)

91"ãos c)ranl arlotados clados cor planta cc 10 ~)lanta5

competitivas (je (:ada parcela das seis l"'EllEti~~es~

Os experimentos foraol anal isados estatist icamente e

es t i mad os (J~; pal ....âm(~tl'"os ::JE'nét i c os com ba';;c::' na

apresentada por Vencoysky (1987).

Com base nos resultados das an~lises estatisticas

processadas nos testes das 81 progênies foram selecionados doi1;

grupos de proginies para recombinaçio: um for-mado por 4B

progênies que apresentaram menores Jl0tas de SF e maiores P(3

(campo ~;F) e outro formado por 41 proginies qUE apresentaram

menores notas de HZ e maiores PG (campo HZ). A SE.'parar;âo das

proginies em dois grupos foi determinada pelo estudo das
correlaçBes genotipicas, fenotipicas e ambiental realizado com os

apr-esentar-am

ciclo de seleçio onde os caracteres SF e HZ

coeficientes de correla~io negativos e

dados do 11

significativos estatisticamente, indicando impossibilidade de se

obter uma ~nica populaçio resistente a essas duas pragas. As

proginies de cada grupo foram recombinadas em setembro/87, num

campo isolado de despendoamento em Vitória de Santo Antio. Foram
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sElec;onadas 200 prog~n:es Em cada um dos campos de Fecombinaçio.

RESULTADOS E DrSCUSSIO

Os valorES dos quadrados médios da an~lise da vari~ncia

para os caracteres estudados est~o FElaciol1ados na Tabela 1"
HOIJVE diferença altanlEnte significativa (f)( 0,01) Entre progêmies
~ara AP, AE, € PG; significativa (P( 0,05) para NEME; e para NE €

d<";\ncs c au s ad o s por SF E !··;Z, foi estatisticanl€nte
~:; j q n i f :c a t i vo "

Tao~la 2 s~o ~prEs~Gtadas ~s Est jm~tiYas d",

variincia genética entre proginies de meios irm~os cia

var i [~IlC j a
""0

g(~nétjca.aditjva «(;'-:"(:'1)" da va r J ân c i a ambiental' en t rc

parcelas
A,o)

(G~·.,) , da variinci", dentro de progênies

herdabilidade no sentido restrito ao nrvel de p1antCts (~2), dos

;oeficientes de variação genético (CVG) e do e>:perimento (êVE) (~
A ,.. "da rElação CVG/CVG (b) para os sete cCtracteres Estudados.

Para os caracteres AP e AE. as estimativas do ~~ foram

187.6164 B 204.5184 (cm/pl)2. respectivamente. ESSES valores

estão de acordo com os encontrados por Santos (1985) num estudo

de ra~as brasileiras de milho para fins de melhoramento,
considerando fami1ias de meios-irmãos.

""0)onde o G~A para AP variou
a 257,29 (cm/pl)2 E para AE de 73.27 '0(cm/p1)~

a 199.31 Ccm/pl)2. Trabalhando com uma população de milho opaco-
..,c.. , Tose110 et al i i

"'..,(1987) encontraram ~~A de 187,85 (em/pl )2

para AP e de 122.08 (cm/pl,2 para AE. Lemos et ai i i (1990).

estudando a população Dentado Composto através de progênies de

me i os-vi rmâo s encontraram valores de ~2A iguais a 289,4108
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,o,
(cm/pl)~ para AE. Os coe~~C~2nt€S

herdabilidade para AP e AE foram. ~EspectiYamente 37,31% e

68,67%. Segundo Hallaver I Miranda Filho (1981) E"stes dois

caracteres apresentam herdabilidades que oscilam de 50 < h2 ( 70.

Santos (1985) reportou herdabil idade de 40,50% a 51.90% para AP e

de 31.42% a 40.21% para AE. Resultados semelhantes foram obtidos

por Lemos et ali i (1990), Valores baixos de herdabilidade para

estes caracteres (AP=5,85% e AE = 12.14%) foram encontrados por

Osuna c t ali i (1981) no milho Dentado Composto.
"'~ "'"Considerando a G~A E a Gi observa-se qUE os valores da

foram super i"ores aos valores do (';2A para ambos c ar act eres ,

indicando que as suas he,-dabilidades tiveram pequena varia;io

gen.t ica aditiva em ,-ela;&o • va,-ilncia fenot{pica t ot a l;

Resultados obtidos por Santos (1985) para três popula~ies de
A..,

milho. mostraram que em todos os casos os valores de t3<'e foram
A~ ~menores que os valores de G~A' Os valores de CVG para AP e AE

foram de pequena magnitude, indícando a presen~a de pouca

variabilidade gen.tica (AP= 3,15% e AE= 5.53%). Resultados

semelhantes foram obtidos por Sawazaki & Ayala Osuna (1975),

Ayala Osuna et alii (1981a) e Lemos et alii (1990). Por outro

lado, Lima a Paterniani (1977) reportaram magnitudes deste

coeficiente de 32,2% para AP e de 42,2% para AE na popula;ão de

milho ESALG VD 2 - MI HSII que indicaram grandes

possibilidades para a sele;ão. A precisão do experimento para AP
,..

e AE foi alta com valores do CVE inferiores a 10%, de acordo com
"GOMES (1987). O quociente da rela~ão entre CVG e CVE. chamado de

coeficiente b, observado tanto para AP como para AE apresentou

valore~ em torno de 50X, indicando possibilidades de sele;ão para
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esses caracteres~

Com ao Incl j CE' de Pl'ol ificiclade desta

populaç:ão, as· estimativas para caráter NE foram dE 0,0019 para

2,89% "..,
par-a ht:..; 2,01~~

,., '"para CUG, e 0,19 para b. L.jnds€'~ et
aI j i (1962) e o c on t r ar am var i ân cia s ~j€'nét i c a s a d i t í v a s para NE ele

0,0236 na VariE(jade KrlJg Yellow i)ent e de 0,02696 na variedade

Hays Go lden , enquanto Re is et aI ii (1982) obt i'leram v a lo r-e s de

0,9685. Quanto ao coeficiente de herdabilidade, es t : mat i 'v'a~:;

superiores deste parimetl'o foram encontradas por Regazzi et aI j i

(1980) , com o Composto DEllte i~ POI"

outl'O lado, REis et ali i (1982), PEsquisando o Mesmo material

encontl'al'am hel'dabilidade de 20,63%. Hallauer & Mil'anda Filho

(1981) mencional'am que NE tem uma oscila;io de hel'dabil idade que

vmi de 30 50. A pl'ecisio do expel'imento com. ~
rela;io a este cal'átel' foi alta, com valol' de CUE igual a 10,64%.

Considel'ando o cal'áter NEME, os valol'es est imados pal'a

G2A foi de 0,0220; de 16,94% pal'a herdabilidade; de 41,19% para
,., ,.,

CUG e de 0,39 para b. Guanto ao CUE 1 cb ser vcu+s e um va lci-

extl'emamente alto (105,05%) indicando um contl'ole pouco eficiente

dos fatol'es ambientais. Entre os fatores ambientais responsáveis
...

POI' esse elevado CUE, como intel'a;bes gencitipo X ambiente, pode

ser inclu{da a forma de avalia~io deSSE c:ariteF cujas avalia~~€s

fOl'am I'ealizadas POI' difel'entes pessoas em difel'entes locais.

o cal'átel' SF, o valol' obtido para foi de

0,0164;
,.. '0) ,.. ,..

pal'a hL de 1,76%; pal'a CUG de 2,70% e pal'a b de 0,11.

Esses valQl'es sio de baixa magnitude, pOI"m 'preciso salientar

que avalia;io do dano dessa pl'aga tOl'na-se dificil uma vez que se
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IJt i 1 i za uma Escala dE notas dE-~ p(-:;qUE'ni':\ ampl i tud e

limitanrJo:::\ ·::!I.J,ani::ificar;i{o dos dan oe, Ent r et an t o , quando SE' r edu z

um darlo de nota 5 para nota 3, por exemplo, apesar de ser 11 ffi a

agFon6mica, IJma vez qllE decresce a incidinc'ja de plantas com

pendâo destJru(dOr para plal1tas com furos nas folhas. ~sses

resultados estio de acordo com os obtidos por Ramalho Neto &
Le mos (1.986) e Lemo s et a 1 i i (i 9(10) "

Foi observado para HZ um valor 0,09968;
A,") " A~)aFa l'l~'ele 8,46%; para CVG ele 9,69%; para CVE de 29,82% e para fi

de 0,32. Resultados semelhantes foram obtidos por Lemos et ali i
"(1990). Ayala Osuna e t alii (1981> eacon t raram va Lor es de CVG e

A ,'\de h~ para danos lagarta da espiga iguais a 19,96% e 6,6%,

respectivamente. Marques & Ayala Osuna (1991), trabalhando com

progênies endoginicas Si de milho opaco-2 encontraram valores de

h erdab iI idade
•.

igual a 43,771.; de CVG igual a 16,511. e do
,..

coeficiente b igual a O,50, indicando possibilidades de seled(o.
"",A est I ma t t va da G~f; para o caráter PG foi igual a 936,

6764 (g/pl )~7.. Sampaio & Miranda Filho (1986) encontraram para

este caráter, ê;2
A

'"'igual a 424,67 (g/pl.)· para a população

ESALG-PB-4 e igual a 243,25 (g/pl.)2 para ESALG-PB-5. Para o

COG, a estimativa obtida foi de 11,301 bem superior aos obtidos

por Santos & Naspolini Filho (1986) que foram iguais a 7,081 e

6,651. Igualmente Ayala Osuna e t a1 ii (1981a), avaliando o

Composto Dentado, registraram um "CVG de 6,14. Guanto ao

coeficiente de herdabilidade a estimativa encontrada foi de

43,681, valor bem superior aos encontrados por Souza J~nior

(1983), Santos (1985) e por Santos & Naspolini Filho (1986). Esse
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alto valor da herdabil idade tenl uma enormE ~mportincia para o

nlElhoramento porque mostra a possibil idade de se obter progressos

sen~t icos satisfatcirios na sEle,go dessE car~tEr. Com rela,~o ao

()btev€-se \lnl valor classificado por Gomes (1987) como de

precisio média (17745%) e o valor de ~ (0,65) indica condi,aes

favor~veis ~ sele,io desse caráter.

CONCLUSõES

!. Os valores dos jargnlEtrOS genéticos obt idos para os caracteres

sio f()Yteffiente in~llJEnciados por fatores ambientais, e portanto,

de dificil seleiio.

2. O n~mero de seis FepetiiHes foi insuficente para fornecer uma

boa precisio aos Experimentos na avaliaçio dos caracteres danos
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