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MELHORAMENTO DA POPULAÇÃO DE MILHO CMS 14 

Emanuel da Silva Cavalcante 1  

Gilton Carlos Anisio de Albuquerque 

A ausincia de sistemas de produçáotecnificados, a 	não 

utilização de insumos modernos e, principalmente a não disponibili 

dade de sementes melhoradas, sáo fatores que concorrem de maneira 

decisiva para as baixas produtividades de milho no Amapá. As culti 

vares tradicionalmente plantadas como Pontinha e Palha Roxa nao 

apresentam rendimentos satisfatórios. Por outro lado, as cultivares 

introduzidas como ER 5101 e BR 5102, mesmo tendo mostrado suas ai 

tas performances, no que concerne a produtividade, vm perdendo 

suas identificações gen&ticas, atravs de mistvras com as cultiva 

res locais durante os seguidos anos de cultivo. 

Com objetivo de se obter uma nova variedade de milho, 	a 

partir da população CMS 14 (Pool 25), mais produtiva que a 	origi 

nal, realizou-se nesta população o primeiro ciclo de seleção massal 

estratificada. Os trabalhos foram conduzidos no município de Maza 

gão, em solo Gley Pouco Húmico hidromrfico. 

O plantio ocorreu em setembro/84, em um lote isolado 	de 

0;5 hectare, utilizando-se o espaçamento de 1,00m entre fileiras e 

0,40m entre plantas. Por ocasião da semeadura foram colocadas trâs 

sementes por cova e rnantidas duas plantas após o desbaste, realiza 
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do quando as plantas atingiram urna altura de aproximadamente 20em. 

o plantio ocorreu de maneira a garantir-se a uniformida 
de do "stand", fazendo-se com que cada planta tivesse uma competi 

çio padronizada. No desenvolvimento da cultura houve a eliminação 

das plantas doentes, raquíticas ou daquelas que estavam fora do 

padrão desejado, diferenciando das características da cultivar. 

o processo de seleção baseou-se na' colheita de 600 espi 

gas, depois de avaliada toda a irea experimental e, elegendo-se as 

plantas com boas características agronâmicas e um bom grau de com 

petição. Para esta seleção foram levados em conta: fitossanidade, 

acamamento, plantas quebradas, uniformidade de altura da planta e 

da espiga, decumbância da espiga, empalhamento e boa formação da 

es p L ga. 

Apbs selecionadas as 600 espigas, foi realizado uma 	se 

gunda seleção, onde foram escolhidas apenas 400 espigas, 	levan 

do-se em conta, a rigor, as seguintes características: a 	sanid . a 
de, a uniformidade das fileiras dos grãos, a cor e o tipo do grão 

e o número de fileiras de grãos na espiga. Desta última seleção 

obteve-se 20kg de "semente genãtica" para o plantio do novo ciclo 

de Seleção Massal Estratificada (SHE). 


