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O aumento da produção de grãos de milho na 2ª safra tem estimulado programas de 

melhoramento a selecionar genótipos específicos para cada época de semeadura e, para isso, faz-

se necessário verificar se os efeitos aditivos e não aditivos diferem entre os genótipos. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi investigar a contribuição dos efeitos aditivos e não aditivos 

(dominância e epistasia) para a produção de grãos na 1ª e 2ª safra. Para isso, dez linhagens 

obtidas de duas populações de milho foram cruzadas segundo o delineamento dialélico parcial e 

os 100 híbridos resultantes foram avaliados em duas safras, com quatro ambientes em cada uma. 

O delineamento foi em látice simples, 10 x 10. A média geral dos híbridos na 1ª safra (10,33 t ha
-

1
) diferiu estatisticamente da média na 2ª safra (7,12 t ha

-1
), indicando que os híbridos foram 

31% mais produtivos na 1ª safra. Houve diferenças significativas entre ambientes, safras e 

híbridos, bem como entre as interações duplas na ANAVA conjunta. Diferenças significativas 

foram detectadas tanto para a capacidade geral de combinação (CGC) de ambas as populações 

como para capacidade específica de combinação (CEC), evidenciando que os efeitos aditivos e 

não aditivos contribuíram para a variação dos híbridos. Detectaram-se também significâncias 

para as interações CGC x ambientes e CEC x ambientes, indicando que tanto as CGC como a 

CEC não foram consistentes nos ambientes. Houve significância para as interações CGC x safras 

e não significância para CEC x safras, evidenciando que apenas os efeitos aditivos não foram 

consistentes nas duas safras. A interação tripla híbridos x safras x ambientes foi significativa, 

indicando que a interação híbridos x safras não foi consistente nos diferentes ambientes. As 

contribuições relativas da CGC e CEC na 1ª safra foram de 47,36 e 52,64%, enquanto que na 2ª 

safra foram de 61,55 e 38,45%, respectivamente. As estimativas das CGC na 1ª safra variaram de 

-0,63 a 0,76 t ha
-1

 e na 2ª safra de -0,56 a 0,55 t ha
-1

. As estimativas de CEC variaram de -1,20 a 

1,41 t ha
-1

 na 1ª safra e de -0,95 a 1,14 t ha
-1

 na 2ª safra. Portanto, infere-se que os efeitos não 

aditivos (dominância e epistasia) foram mais importantes que os efeitos aditivos para a variação 

das médias dos híbridos na 1ª safra, mesmo observando-se pequena diferença entre estes dois 

efeitos; enquanto que, para a 2ª safra, os efeitos aditivos foram mais importantes. 
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