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Uma das atividades do Projeto de Melhoramento de Populações de Milho do IAPAR é a síntese, 

avaliação e seleção de novas populações. Com esse intuito, foi desenvolvida a população de 

milho PC 0904 através do intercruzamento entre seis híbridos comerciais de ciclo precoce, porte 

baixo e adaptados ao cultivo de segunda safra. Atualmente essa população está sendo submetida 

à seleção entre e dentro de progênies de meios-irmãos e avaliação em ensaio específico de 

variedades experimentais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial genético da cultivar 

tanto para uso per-se como obtenção de linhagens. Na safra 2013/14 foi conduzido em Londrina 

e Guarapuava, Paraná, um ensaio referente ao primeiro ciclo de seleção contendo 152 progênies 

de meio irmãos mais os híbridos Down 2B810 e P 30F53, como testemunhas. Foram avaliados 

os caracteres, altura de planta e espiga (AP e AE), florescimento feminino (FF), prolificidade 

(PRO) acamamento e quebramento de plantas (AC e QEB) e produção de grãos (REND).  Com 

exceção de REND, verificou-se que, para os demais caracteres, a população PC 0904 apresentou 

características semelhantes aos híbridos, ou seja, porte baixo, ciclo precoce, e boa tolerância ao 

acamamento e quebramento de plantas. Com relação à REND, a análise conjunta mostrou 

valores altamente significativos para progênies. A produtividade média foi de 10.331Kg para os 

híbridos e 7.265 Kg/há para progênies. Foi praticada seleção truncada para REND, selecionando-

se as 40 mais produtivas e que apresentaram média de 8.295 Kg/há. Paralelamente ao teste de 

progênie foi realizado um ensaio com variedades comerciais e experimentais de milho em 6 

localidades no estado do Paraná. Neste, a média de P 30F53 foi de 12.163 kg/há e de PC 0904 

que foi a população mais produtiva foi de 8.904Kg/há, o que é considerado satisfatório em se 

tratando de uma população recém sintetizada e em início do processo de seleção.  
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