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'EMCAPA 301' - HÍBRIDO DE MILHO DESENVOLVIDO PARA O ESPÍRITO SANTO.

Ferrão, R.G.1
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Gama, E.E.G.2

Quatro hibridos' intervarietais de'milho, seus pais e tres testemunhas
tados em dez ambientes do Espirito Santo, 1986/87, 1987/88, no

foram tes

delineamento em

blocos ao acaso com quatro repetiçoes e parcelas de quatro linhas de 5,Om de com
primento, com espaçamento de 1,Om entre si. Em an~lise conjunta dos dados verifi
cou-se efeito significativo para cultivares e ambientes. Dentre os

materiais

.

avaliados, destacou-se EEL1 x EEL6 com rendimento m~dio de grãos de 40%
rior

à

sup~

testemunha 'CENTRALMEX'. Em 1988/89, este cruzamento mais seus pais e

cinco hibridos duplos mais comercializados do Estado foram testados em sete
cais, seguindo a mesma metodologia acima. Na an~lise conjunta para

os
10

rendimento

de grãos houve efeito significativo para cultivares, ambientes e a interação cu:!:
tivar x ambiente. Os valores m~dios de rendimento de grãos em kg}ha

variaram de

6385,a 5071, com m~dia de 5619. Sobressair~m a BR 201 (6385kgjha) e EEL

1

x

EEL6

(5901kg!ha) com valores superiores às demais testemunhas, incluindo os

hibridos

.,duplos 'AG 302-A', 'CARGILL 606', 'AG 301' e 'XL 678'. Com base nestes

resulta

dos e de unidades de observações, a EMCAPA lançou o hibrido

intervarietal

x EEL6 com a denominação de 'EMCAPA 301', para todo o Estado do Espírito

EEL1
Santo.

As principais caracteristicas deste novo material são: Florescimento feminino
61 dias; altura m~dia de plantas e de espiga -236 e 140cm; acamamento e
mento - tolerante; sanidade de folha e espiga - boa; empalhamento -

quebr~

excelente;

tipo de grao - alaranjado semi-dentado; rendimento m~dio de grãos - 5.600kg}ha.
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