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Entre as espécies de importância econômica pertencentes ao gênero Cucurbita destaca-se a 

abóbora, Cucurbita moschata Duch.  Esta olerícola possui importante papel na alimentação 

humana tanto pela versatilidade culinária, quanto pela riqueza nutricional. As avaliações do 

desempenho de combinações híbridas são fundamentais para a escolha daquelas mais 

promissoras para os programas de melhoramento. Assim, o presente trabalho teve como objetivo 

estimar alguns parâmetros genéticos para características agronômicas de frutos padrão menina 

brasileira. O experimento foi conduzido na Horta de Pesquisa do Departamento de Fitotecnia da 

UFV. Utilizaram-se 17 híbridos de abóbora e duas cultivares comerciais como testemunha, 

Zapallo Tronco® e Piramoita®. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com três 

repetições, cada parcela constituída por cinco plantas, sendo três úteis. As variáveis analisadas 

foram: comprimento do fruto, largura do fruto, formato, textura da casca, cor predominante da 

casca, cor secundária da casca, prolificidade e massa dos frutos por planta. Primeiramente 

realizou-se a Anova, e posteriormente foram estimados os seguintes parâmetros genéticos e 

fenotípicos: herdabilidade, variância genética (Vg), variância residual (Ve), coeficiente de 

variação (CV) e relação CVg/CVe. Constatou-se diferença significativa para as características 

comprimento, largura, formato e massa dos frutos entre os híbridos e testemunhas. Não ocorreu 

diferença significativa para textura e número de frutos comerciais. Para relação CVg/CVe 

observou-se valores inferiores a unidade para os caracteres largura, textura e número de frutos, 

indicando predominância dos efeitos ambientais sobre os genéticos. As maiores estimativas de 

herdabilidade foram encontradas para as variáveis comprimento, formato, cor primária, cor 

secundária e massa de frutos por planta, sendo estas, superiores a 90%. Características com alta 

herdabilidade refletem a menor influência do ambiente e possibilitam a obtenção de maior ganho 

genético no processo seletivo. As análises demostram o alto potencial de utilização dos híbridos 

nas etapas seguintes dos programas de melhoramento. Assim, as combinações superiores e com 

maior potencial para serem utilizadas nos programas de melhoramento foram a UFVCMB 01 e 

02, uma vez que possuem características semelhantes às das cultivares comerciais, sendo mais 

produtivos que as mesmas. 
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