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O trigo (Triticum aestivum L.) de dupla aptidão é assim caracterizado por possibilitar a produção 

forrageira e de grãos em mesmo espaço físico, apresenta-se crucial na oferta de alimento de 

qualidade aos animais ruminantes em períodos de vazio forrageiro, proporcionando a 

integralização das atividades voltadas à lavoura e pecuária, bem como, incrementa a 

rentabilidade da propriedade rural. Diante destas peculiaridades, o melhoramento genético 

visando obter genótipos de trigo com duplo propósito apresenta necessidades quanto ao 

planejamento de quais caracteres devem ser selecionados para obter genótipos promissores. 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi determinar as correlações canônicas entre os grupos de 

caracteres forrageiros e bromatológicos e os componentes de rendimento de grãos em trigo duplo 

propósito submetido a diferentes níveis de corte. O experimento foi conduzido em delineamento 

de blocos casualizados em esquema fatorial (3x5x3) sendo: anos agrícolas 2012, 2013 e 2014, 

genótipos: BRS Tarumã, BRS Umbu, BRS Figueira, BRS Guatambu, BRS 277, submetidos ao 

primeiro, segundo e terceiro corte, e dispostos em três repetições.  As unidades experimentais 

foram compostas por dois m² e população de 300 plantas m². Os caracteres mensurados foram 

divididos em grupo I: fibras em detergente neutro (FDN), proteína bruna (PTN), rendimento de 

massa verde por hectare (MVHA), e rendimento de massa seca por hectare (MSHA), e o Grupo 

II foi composto por espigas por metro quadrado (ESPM), peso hectolitro (PH), massa de mil 

grãos (MMG), rendimento de grãos (RG), número de grãos por espiga (NGE) e massa de grãos 

por espiga (MGE). Os caracteres foram submetidos à análise de variância e correlação canônica 

individualmente para cada manejo de corte. As inter-relações para o primeiro corte revelam que 

menores efeitos da MSHA, FDN e PTN são determinantes para reduzir ESPM, RG e PH, e o 

incremento de MVHA influencia positivamente todos os componentes do rendimento de grãos. 

O manejo de segundo corte revela que maiores magnitudes da MVHA e MSHA e menores 

magnitudes de PTN e FDN são determinantes para incrementar os componentes de rendimento 

de grãos. O terceiro corte revela que o incremento de MVHA, MSHA são determinantes para 

reduzir ESPM, PH, NGE e MGE, em contrapartida o incremento de PTN e FDN é determinante 

para o aumento do RG. Diante disso, a seleção indireta de genótipos superiores de trigo com 

duplo propósito deve ser embasada na magnitude e no sentido das inter-relações dos caracteres 

bromatológicos, forrageiros e do rendimento de grãos em cada nível de corte, com isso as 

correlações canônicas apresentam-se como uma ferramenta viável para o melhorista nortear a 

estratégia de seleção em um programa de melhoramento genético.  
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