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Entre os caracteres de maior importância nos programas de melhoramento das diversas culturas 

está a produtividade, o qual é consequência do acúmulo de matéria seca nos grãos. Os híbridos 

tropicais diferenciam na época de florescimento e provavelmente também no período de 

enchimento de grãos. Infere-se em princípio que quanto maior a duração de enchimento de 

grãos, maior seria a quantidade de matéria seca acumulada e, consequentemente, maior a 

produtividade. Em milho, já é sabido que a heterose tem grande contribuição na produtividade 

por área, porém não existem relatos quanto a sua contribuição para o número de dias para o 

florescimento e enchimento de grãos, bem como da associação entre esses dois caracteres. 

Visando responder a esses questionamentos foi realizado o presente trabalho. Foram utilizados 

dez híbridos de milho de diversas empresas de sementes e uma população de polinização livre. 

Esses foram autofecundados para obtenção da geração F2. As gerações F1 e F2 foram avaliadas 

simultaneamente, na safra 2014/2015 no delineamento em faixas com quatro repetições. Foi 

anotado o número de dias para o florescimento, considerando da semeadura até 50% das plantas 

na parcela com boneca e o enchimento de grãos desta data até o aparecimento da camada negra. 

A contribuição dos locos em homozigose (m+a) e heterozigose (d) foram obtidos pelos 

estimadores m+a=            e d=            . Observou-se que a estimativa de d foi negativa 

para o número de dias para o florescimento (d = -9,82) e positiva para o período de enchimento 

de grãos (d = 5,41), evidenciando que ocorre dominância na expressão dos dois caracteres, 

porém em sentido contrário para número de dias para o florescimento. A contribuição de d em 

relação ao m+a foi 12,77% para o florescimento e 8,90% para o período de enchimento de grãos. 

As estimativas de m+a variaram entre as populações indicando que a média das linhagens delas 

derivadas na F∞ deve diferir para esses caracteres. A correlação entre época de florescimento e 

período de enchimento de grãos foi não significativa (0,15; p=0,65), indicando que é possível a 

seleção de híbridos mais precoce para o florescimento contudo, com maior período de 

enchimento de grãos visando o incremento na produtividade.  
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