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A abóbora, Cucurbita moschata Duch., é produzida em todo o país, sendo de grande importância 

na alimentação básica das populações em diversas regiões. Dentre as cultivares comercializadas 

destaca-se a abobrinha, cultivar Menina Brasileira, apreciada por pelo seu sabor, textura e baixo 

valor calórico. O Banco de Germoplasma de Hortaliças da UFV possui um rico acervo de 

acessos de espécies pertencentes à família das Cucurbitáceas, sendo possível selecionar acessos 

com formato de fruto menina brasileira. Para tanto, são necessários estudos que forneçam 

parâmetros para escolha de genitores, que ao serem cruzados, possibilitam maior efeito 

heterótico na progênie. Uma das metodologias mais utilizadas é a análise dialélica, que 

determina o potencial dos genitores quando em combinações híbridas, a ação gênica que controla 

os caracteres e a existência de heterose. Para a análise dos cruzamentos dialélicos, existem várias 

metodologias que possibilitam estimar a capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade 

específica de combinação (CGE). Assim, o objetivo desse trabalho foi estimar a capacidade geral 

e específica de nove genitores e quatorze combinações híbridas de abóbora e indicar quais são as 

melhores combinações híbridas para a produção de fruto com padrão menina brasileira. Os 

experimentos foram conduzidos na Horta experimental do Departamento de Fitotecnia da UFV. 

Nove genitores previamente selecionados quanto ao padrão de frutos menina brasileira foram 

cruzados na forma de dialelo parcial, sendo o grupo I constituído por sete acessos de abóbora do 

BGH-UFV e o grupo II por duas cultivares comerciais. O experimento foi conduzido no 

delineamento em blocos casualizados com três repetições. Foram avaliadas a produção total, 

comercial e o formato dos frutos. A análise dialélica foi realizada segundo metodologia proposta 

por Griffing adaptada para dialelo parcial. Houve efeito significativo da CGC tanto no grupo I 

(G1) quanto no grupo II (G2) e para a CEC para a produção total, indicando que os pais 

contribuem de maneira diferente para essa característica e que existe diferença entre as 

contribuições para esse caráter entre os genótipos empregados como pais e mães. Para produção 

comercial de frutos não foi observado diferença significativa para CEC, demostrando a 

existência de variabilidade para os efeitos gênicos aditivos. Já para o formato dos frutos foi 

observado efeito significativo para tratamento e para os híbridos com relação a CGC (G2) e 

CEC. Com base no conjunto de características avaliadas, no grupo I destacou-se os acessos 

BGH-5253 e o BGH-1956 como os mais promissores para a obtenção de frutos com formato 

menina brasileira e plantas mais produtivas. No grupo II, é indicado a cultivar Piramoita. Assim, 

as combinações híbridas superiores e com maior potencial de aproveitamento comercial foram:  

BGH-5253 x Piramoita e BGH-1956 x Piramoita. 

 

Palavras-chave: Cucurbita moschata; germoplasma; melhoramento de hortaliças. 

 

Apoio Financeiro: FAPEMIG e CNPq  

 


