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O milho-pipoca (Zea mays L. var. everta) diferencia-se do milho comum (Zea mays L.) devido à 

capacidade de expansão do pericarpo, quando exposto a elevadas temperaturas. A 

helmintosporiose (Exserohilum turcicum) é uma das principais doenças, que atacam a cultura do 

milho-pipoca, pois, devido ao fato de necrosar o tecido foliar, reduz significativamente a área 

fotossintética da planta e, assim, também à produtividade. Contudo, o uso de cultivares 

resistentes é a principal medida de controle e, além de reduzir os custos, é de suma importância 

para a cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar as capacidades combinatórias de doze 

variedades de milho pipoca, em relação à resistência à helmintosporiose comum do milho. 

Foram realizados cruzamentos dialélicos entre as variedades ARZM 13050, URUG 298 Roxo, 

SAM 09/09, PARA 172, ARMZ 07049, UNB 2UC5, SE 013, VIÇOSA, BOZM 260, PR 023, 

PA 091 e BOYA 462 de milho-pipoca, obtendo 66 híbridos intervarietais e, juntamente, com os 

seus genitores, foram submetidos a um experimento no delineamento em blocos completos ao 

acaso, com três repetições em Maringá, no ano agrícola 2014/2015. Cada parcela foi composta 

de duas linhas de 7 m de comprimento, espaçadas em 0,90m, entre linhas e 0,20m entre plantas. 

A severidade da doença foi avaliada aos 20 dias, após o florescimento feminino, utilizando 

escala diagramática, com notas de 1 a 8, compreendendo os índices de 0,5; 1,6; 5; 15; 37; 66; 87 

e 96% de severidade, respectivamente. Os dados foram transformados em arcsen√(x/100) (sendo 

x à severidade da doença) para que os pressupostos básicos da análise de variância fossem 

atendidos. A capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação 

(CEC), foram estimadas seguindo o método 2 (Pais + F1’s), de Griffing, definindo como 

aleatório os efeitos de tratamentos. Por meio das estimativas da CGC, verifica-se  que a 

variedade URUG 298 Amarelo possui uma maior concentração de genes aditivos para resistência 

a helmintosporiose, indicando que é um bom material para o melhoramento intrapopulacional. 

Em relação à CEC, que se referem a genes com efeitos dominantes e epistáticos, às combinações 

SAM 09/09 x PA 091, VIÇOSA x BOZM 260, SAM 09/09 x PR 023, URUG 298 Roxo x PR 

023, SAM 09/09 x VIÇOSA, PARA 172 x PA 091 e ARMZ 07049 x BOYA 462 foram 

escolhidas para o melhoramento interpopulacional. 
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