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A seleção criteriosa de linhagens constitui uma das principais etapas de um programa de 

melhoramento de milho voltado à obtenção de híbridos superiores. Para isso, utiliza-se a técnica 

de cruzamentos topcrosses, que consiste em combinar linhagens parcialmente endogâmicas (S2 

ou S3) com um ou mais testadores em comum, para que as melhores linhagens sejam 

selecionadas com base em sua capacidade combinatória. Nos topcrosses, híbridos simples e 

linhagens são utilizados como testadores de base genética estreita, auxiliando na escolha das 

linhagens por meio da capacidade específica de combinação (CEC). Este trabalho teve como 

objetivo avaliar três testadores de base genética estreita com 72 famílias S3 oriundas de híbridos 

comerciais de milho, em relação ao rendimento de grãos (RG). Na safra 2014/2015 foram 

implantados três experimentos delineados em látice simples com 81 tratamentos. Cada 

experimento agrupou 72 híbridos topcrosses de um determinado testador mais 9 híbridos 

comerciais de milho, usados como testemunhas. Cada unidade experimental continha uma fileira 

de 5 m, com 0,9 m entre fileiras e 22,7 cm entre plantas na fileiras. A variável resposta analisada 

foi o rendimento de grãos, corrigido a 13% de umidade (RG: kg ha
-1

). Com base nas médias 

ajustadas dos híbridos topcrosses, estimou-se a capacidade geral de combinação (CGC) de cada 

testador (Grupo I: HS-AG8088, HS-DKB330 e a linhagem 9.H3.3 extraída do híbrido AG8080) 

e a CGC das 72 famílias S3 (Grupo II), bem como a CEC dos topcrosses por meio  de  análise 

dialélica parcial. Foi verificado um efeito significativo (p<0,01) dos tratamentos nos três 

experimentos avaliados para RG, indicando a presença de variabilidade genética. Os coeficientes 

de variação foram considerados baixos para RG (DKB330 x S3=9,69%) e médio (AG8088 x 

S3=12,86% e 9H3.3 x S3=11,59%). A variabilidade genética do experimento S3 x AG8088 foi 

relativamente superior à observada nos outros dois experimentos para RG. Os quadrados médios 

para CGC de ambos os grupos (testadores e linhagens) foram significativos (p<0,01), indicando 

que efeitos gênicos aditivos e não aditivos participaram do controle do RG. A linhagem testadora 

9.H3.3 foi o genitor de maior CGC dentro do grupo I, para RG. Por outro lado, no grupo II, as 

famílias S3 que se destacaram quantos aos seus valores de ĝi, em ordem decrescente, foram as 

progênies 12, 61, 63, 55, 01, 30, 54 e 29. Com o testador 9H3.3, as famílias S3 que se destacaram 

por efeitos de CEC, em ordem decrescente, foram: 8, 66, 21, 56, 52 e 57. Deve ser ressaltado 

que, além disso, a família 56 também apresentou estimativa positiva de ĝi. Os resultados 

permitiram concluir que existe variabilidade genética para a seleção de testadores e linhagens 

promissoras para RG, com destaque para a linhagem testadora 9.H3.3. 
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