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Foram efetuados cruzamentos, em forma dialélica, entre os genótipos de trigo BH-1146(P1) e as 

linhagens: Anahuac M-1(P2), IAC-287/IAC-24 M-1(P3) e MON“S”/ALD“S”// IAC-24 M-

3(P4), os quais apresentam características agronômicas contrastantes quanto ao comprimento da 

raiz primária, produção de grãos e caracteres agronômicos. Visando ao melhoramento genético 

objetivou-se avaliar o potencial de populações segregantes; estimar a herdabilidade no sentido 

amplo e restrito para populações F2, além das associações das características; detectar os 

genitores mais promissores e estimar a capacidade geral e específica de combinação. Após a 

medição das raízes em solução nutritiva, as plântulas das gerações F1, F2 e dos retrocuzamentos 

RC1 e RC2 foram transplantadas para telado sob delineamento de blocos ao acaso, com 28 

tratamentos (os 4 parentais, os 6 F1’s,  F2’s, RC1’s e RC2’s), com 6 repetições. Avaliaram-se 

comprimento da raiz primária, altura das plantas, comprimento da espiga, número de espiguetas 

por espiga, grãos por espiga, grãos por espigueta, massa de cem grãos, comprimento do 

internódio da raque, número de espigas por planta, produção de grãos por planta e florescimento. 

Para análise dialélica foi utilizado o Modelo de Griffing (1956) Os valores estimados para a 

herdabilidade em sentido amplo, para os seis cruzamentos, foram altos para altura de plantas; 

médios, na maioria dos cruzamentos, para comprimento da raiz, comprimento da espiga, 

números de espigas por planta e grãos por espiga, produção de grãos por planta e florescimento; 

de médios a altos para comprimento do internódio da raque e número de espiguetas por espiga e 

de médios a baixos para massa de cem grãos e número de grãos por espigueta. Esses valores 

indicaram que grande parte das variações encontradas foi de origem genética. As estimativas de 

herdabilidade no sentido restrito (h
2
r) mostraram grande variação de magnitude nos diferentes 

cruzamentos para todos os caracteres. Ressaltou-se o cruzamento P1/P4, com elevados valores de 

herdabilidade no sentido restrito. Altos valores de h
2
r foram estimados para altura de plantas em 

todos os cruzamentos, indicando que a seleção será efetiva nas primeiras gerações segregantes. 

As correlações fenotípicas revelaram haver uma tendência da seleção de plantas com maior 

comprimento da raiz primária estar associada com maior produção de grãos por planta e maior 

precocidade para o florescimento. As análises dialélicas corroboraram os resultados dos ensaios 

de genótipos, destacando os genótipos P4 como fonte de redução de altura das plantas e o 

P1(BH1146) como fonte de aumento do comprimento da raiz; para produção de grãos 

evidenciaram-se P1 e P2 com elevados valores de capacidade geral de combinação (CGC). 

BH1146 já é utilizada como fonte de tolerância a Al e os altos valores de CGC para 

comprimento da raiz indicam que pode ser usada como fonte de tolerância à seca na fase inicial 

da cultura.  
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