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Doenças fúngicas foliares têm causado redução qualitativa e quantitativa na produção de milho 

pipoca, dentre as quais, destaca-se a helmintosporiose (Exserohilum turcicum). Como tentativa 

de reduzir tais perdas, a busca e seleção de genótipos resistentes, tem se tornado um dos 

principais objetivos do programa de melhoramento da cultura. Isto posto, delineou-se este 

trabalho com objetivo de estimar a capacidade combinatória de genótipos de milho pipoca para 

características relacionadas à resistência a Exserohilum turcicum. Para tal instalou-se 

experimento com 40 híbridos obtidos de acordo com a metodologia de dialelo circulante (S=5), 

oriundos de 16 linhagens endogâmicas de milho pipoca pertencentes ao banco de germoplasma 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). O experimento foi 

implantado na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, em blocos casualizados com quatro 

repetições na época de safra. Cada unidade experimental foi constituída de uma linha de 5 m, 

com espaçamento de 0,90 m entre linhas e 0,20 m entre plantas, totalizando 25 plantas por 

parcela. A inoculação das plantas ocorreu de maneira natural, uma vez que na área há plantios 

sucessivos da cultura e a doença ocorre o ano todo. A avaliação da doença foi realizada, na 

planta e na folha com bainha anexa a primeira espiga, durante a época de florescimento, 

utilizando escalas diagramáticas. As linhagens P1, P7, L80 e L76 apresentaram as melhores 

estimativas de capacidade geral de combinação, ou seja, valores negativos para as duas variáveis 

avaliadas. Quanto às estimativas de capacidade especifica de combinação (CEC), destacam-se os 

híbridos P1 x L76, L65 x L80, L63 x L88, P3 x L61, P1 x L80, P6 x L61, P3 x P8 e P7 x L70 

com estimativas negativas de CEC para as duas variáveis. Pelos resultados, pode-se concluir que 

há uma situação favorável para a obtenção de cultivares resistentes, uma vez que linhagens e 

híbridos apresentaram altos níveis de resistência a Exserohilum turcicum. 

 

Palavras-chave: dialelo circulante; helmintosporiose; resistência; Zea mays. 

 

Apoio financeiro: À Capes, pela concessão da bolsa de estudos 


