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O uso de topcross vem se mostrando uma opção interessante na busca por híbridos de milho com 

a exploração da heterose. Entretanto para o milho-pipoca há pouca informação sobre a escolha 

do testador adequado. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar quatro testadores. 

Foram utilizadas 50 famílias S3 de milho-pipoca, obtidas a partir da variedade UENF 14. E como 

testadores, foram avaliados quatro materiais: BRS Angela (variedade de polinização aberta), IAC 

125 (híbrido topcross), Linhagem P2 (geração S7 oriunda do composto CMS-42 da Embrapa 

Milho e Sorgo) e UENF 14 (variedade de polinização aberta). Foram implantados cinco 

experimentos em blocos ao acaso com duas repetições, quatro para avaliar os híbridos derivados 

dos cruzamentos das famílias com cada testador e o quinto para avaliar o desempenho a per se 

das famílias. As variáveis avaliadas foram: produtividade e capacidade de expansão. O estudo da 

capacidade geral e específica de combinação, baseado apenas nos cruzamentos topcrosses, foi 

realizado de acordo com o esquema da análise de variância em dialelo parcial em nível de 

médias dos tratamentos, utilizando o modelo proposto por Griffing. A eficiência dos testadores 

foi avaliada pelo índice de diferenciação proposto por Fasoulas, baseado no teste t, ao nível de 

5% de probabilidade. Os quadrados médios dos tratamentos (topcrosses) foram significativos, ao 

nível de 5% de probabilidade, para os quatro testadores e as famílias per se, indicando a 

ocorrência de variabilidade genética para produtividade e capacidade de expansão. Observou-se 

efeito significativo das capacidades geral e específica de combinação, estimadas pela análise 

dialélica de Griffing. As capacidades geral e específica de combinação das famílias S3 e dos 

testadores apresentaram significância estatística revelando a existência de diferenças, para as 

duas variáveis, entre os valores das estimativas de capacidade combinatória, geral (   ) e 

específica (    ). Ao analisar todos os cruzamentos possíveis (testador x família S3), para a 
característica produtividade, pôde-se ressaltar os híbridos com melhores desempenhos para 

capacidade específica de combinação (CEC). Para os cruzamentos com o testador BRS Angela, 

as famílias 21, 4, 13, 50, 22 e 45 detiveram os maiores índices de CEC, para o testador IAC 125 

se destacaram as famílias 9, 20, 11, 35, 3 e 45. De acordo com os resultados obtidos das 

estimativas de CEC, para a característica capacidade de expansão, as famílias com melhores 

desempenhos em relação ao testador BRS Angela foram os genótipos 19, 44, 39, 30, 31 e 50. Já 

para o testador IAC 125 as famílias com maiores índices foram a 2, 49, 17, 46, 44 e 39. Os 

testadores BRS Angela (para produtividade) e IAC 125 (para capacidade de expansão) foram os 

que se destacaram quando combinadas com famílias S3 derivadas da variedade UENF-14, para 

produção de híbridos de milho-pipoca. 
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