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A eficiência de qualquer cultura pode ser incrementada se for obtido indivíduos que floresçam o 

mais precocemente e que tenham o período de enchimento de grãos o maior possível. A 

associação entre o número de dias para o florescimento e o período de enchimento de grãos é 

muito pouco explorada na cultura do milho no Brasil. Esse trabalho teve como objetivo verificar 

se ocorre variabilidade no número de dias para o florescimento (NF) e do acúmulo de matéria 

seca nos grãos de milho (NMS) de alguns híbridos existentes no mercado e ao mesmo tempo 

obter informações do controle genético dessas características. Para isso foi realizado um 

cruzamento dialélico envolvendo dez híbridos e uma população de polinização aberta. Os 55 

híbridos e os genitores foram avaliados em experimento conduzido em Lavras, MG, semeadura 

em novembro de 2014. Foram obtidos os dados do número de dias para o florescimento feminino 

– considerando a ocorrência da inflorescência feminina de 50% ou mais plantas na parcela. Para 

o NMS foi considerado a data do florescimento e a de ocorrência da camada. Os dados foram 

padronizados (Z) por repetição. Como no caso do florescimento o interesse é maior precocidade, 

todos os valores Z foram multiplicados por -1. Procedeu-se então a soma de Z do NF e NSM. A 

essa soma foi adicionado uma constante e os dados submetidos a análise de variância. Com as 

médias foi realizada a análise dialélica considerando apenas F1’s. Constatou-se que tanto a 

capacidade geral de combinação (CGC) como a capacidade específica de combinação (CEC) 

foram significativas, mas a contribuição da CEC foi maior, indicando a importância da 

dominância. Os híbridos de número 3 e 7 foram os que se destacaram por associarem menor NF 

e maior NMS. Já para o híbrido 6 e a população de polinização aberta ocorreu o contrário. 
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