
AVALIA~AO DE NOVE CICLOS DE SELE~AO MASSAL ESTRATIFICADA NA POPULA~AO SU-
PER PRECOCE DE MILHO EEL 5.

A popula9ao de milho EEL 5 foi introduzida no Estado do Espirito Santo em
1986, sendo sua principal caracteristica 0 cicIo super precoce. No periodo
de 1987 a 1989 foram efetuados nove ciclos de Sele9ao Massal Estratificada,
visando, principalmente, adapta9ao ~s condi9oes edafoclimaticas do Norte
do Estado. As sele90es foram efetuadas em lotes isolados e uniformes, per-
fazendo tres ciclos de sele9ao por ano, sendo dois na Fazenda Experimental
de Sooretama/EMCAPA (Latossolo Vermelho Amarelo distrofico - LVd II) e urn
na Esta9ao Experimental de Linhares/EMCAPA (Solo Aluvial eutrofico - Ae).
Em 1989/90, as sementes dos ciclos de sele9ao foram renovadas por sib, au-
tofecundadas e cruzadas com dois testadores. Em 1991/92, os 43 tratamentos
foram avaliados em dois locais em blocos casualizados com tres repeti90es.
Foram coletados dados de florescimento feminino (dias), altura de planta
(cm), indice de espiga, espiga doente (%), fileira de graos na espiga (nQ)
e peso de graos (kg/ha). Na analise de variancia conjunta, verificou-se d~
feren9a significativa (P <0,01) para tratamentos de seis caracteres e, tam
bern, intera9ao tratamentos x ambiente para n~mero de espigas e espigas do-
entes. Do cicIo Co ao C. foram observados aumentos na produ9ao (53%), flo-
rescimento feminino (3,5%), altura de plantas (4,4%), indice de . espiga
(10,3%), fileira de graos na espiga (4,3%) e decrescimo na percentagem de
espigas doentes (-27,8%). As mesmas tendencias ocorreram quando os ciclos
de sele9ao foram autofecundados. Quando os ciclos de sele9ao foram cruza-
dos com 0 testador Ph. (base ampla) e L" (base estreita), ocorreram muda~
9as nas medias dos cruzamentos, com aumentos de 30,7 e 14,6%, respectiva-
mente, e conseqUentes altera90es na heterose.
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