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A cultura do meloeiro é umas das mais importantes dentro do cenário das olerícolas, 

principalmente no nordeste brasileiro. Nessa região, concentra-se 90% da área plantada, ou seja, 

aproximadamente 20.000 ha. Estima-se que 500.000 ton sejam produzidas anualmente, sendo 

que 40% desta produção é exportada principalmente para países europeus. No Brasil 85% da 

área nacional de produção do melão é cultivada com sementes híbridas F1. O volume de 

sementes importadas somente com o melão tipo amarelo ultrapassa 5.000 kg ano
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 Assim, este 

trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade geral e especifica de combinação de oito 

linhagens de melão de melão da Embrapa hortaliças para produtividade e seus componentes 

associados Um dialelo parcial envolvendo dois grupos de quatro linhagens de melão amarelo foi 

avaliado em Brasília-DF no ano de 2009. Foram avaliados 16 híbridos experimentais de melão 

desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com 

duas repetições. A parcela experimental foi constituída de uma linha com 16 plantas espaçadas 

de 0,4 m e de 1,8 m entre linhas. Foram avaliados os seguintes caracteres: massa de frutos 

comercial (MFC), em kg parcela
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, número de frutos colhidos (NFC), número de frutos podres 

(NFP) número de frutos refugos (NFR), peso médio de frutos (PMF), em kg, espessuras da polpa 

em cm, do pedúnculo até a cavidade (PC) e do equador do fruto até a cavidade (EC), 
o
Brix,  

resistência a míldio e oídio. Entre a maioria dos caracteres foram encontradas diferenças 

significativas entre os cruzamentos, indicando a existência de variabilidade genética entre os 

híbridos avaliados. Os quadrados médios dos efeitos de CGC foram predominantes em relação 

aos efeitos da CEC demonstrando que os efeitos aditivos dos alelos são mais importantes que os 

não aditivos para todos os caracteres avaliados. As linhagens que se destacaram e devem ser a 

preferidas como genitores de híbridos, considerando os caracteres MFC, NFC, NFC e 
o
Brix , 

foram a linhagens L-1, L-22 e LG-1-1. 
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