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Métodos baseados em cruzamentos dialélicos têm sido largamente utilizados no melhoramento 

de plantas, quer seja no sentido de fornecer informações a respeito da capacidade de combinação 

e heterose em cruzamentos ou para permitir a predição de cruzamentos e compostos. Os 

objetivos do presente trabalho foram: obtenção de estimativas de capacidade de combinação das 

linhagens S2 avaliadas através de cruzamento dialélico das populações de milho do IAPAR, PC 

0201 e PC 0202, e obtenção e avaliação dos cruzamentos preditos como os de maior potencial 

produtivo. Para estimativa da capacidade de combinação foram realizados 380 cruzamentos entre 

90 linhagens das populações PC0201 e 90 linhagens de PC0202 e 4 cruzamentos entre progênies. 

Esses cruzamentos foram avaliados na safra 2012/2013 e selecionados 38 híbridos S2 e 4 

testemunhas para reavaliação na safra 2013/2014 em três localidades: Londrina, Guarapuava e 

Ponta Grossa, no Estado do Paraná. Foi realizada, análise de variância com delineamento de 

blocos casualisados para os caracteres altura de planta (AP), altura de espiga (AE), florescimento 

feminino (FF) e rendimento de grãos (REND). A partir dos resultados obtivemos a média geral 

dos ensaios de avaliação de híbridos de milho em linhagem S2 nos três locais, tendo como 

resultado de maior potencial produtivo o P30F53 e o DOW 2B 8110 que eram testemunhas, com 

produção de 13.572 e 13.139 (Kg há
-1

) respectivamente. Dos híbridos S2 os que mais se 

aproximaram dos valores das testemunhas foram os 01*15/3x02*33/5 (11.975 Kg ha
-1

), HELPE 

14236 (11.923 Kg ha
-1

) e 01*49/4X02*50/2 (11.897 Kg há
-1

). A localidade que obteve a melhor 

média de produção foi Guarapuava. Quando comparado às três cidades em conjunto a 

testemunha DOW 2B 8110 continuou com a melhor produção e o hibrido 01*15/3x02*33/5 se 

destacou dentre os demais híbridos. Considerando-se, que as testemunhas são híbridos simples e 

híbridos S2 são comparáveis com híbridos duplos, os resultados obtidos indicam o bom potencial 

destes para produção comercial. 
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