
 
 

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS – UNESP – 

CAMPUS DE JABOTICABAL 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE COMBINATÁRIA DE LINHAGENS E 

SELEÇÃO DE HÍBRIDOS EFICIENTE NO USO DE 

Azospirillum brasilense E NITROGÊNIO EM MILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017   

Rodolfo Buzinaro 

Engenheiro Agrônomo 



 
 

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”  

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS – UNESP – 

CAMPUS DE JABOTICABAL 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE COMBINATÁRIA DE LINHAGENS E 

SELEÇÃO DE HÍBRIDOS EFICIENTES NO USO DE 

Azospirillum brasilense E NITROGÊNIO EM MILHO 

 

 

 

 

Rodolfo Buzinaro 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Vitti Môro 

 

 

 

 

 

 

 

2017  

Tese de doutorado apresentada à Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP, 

Campus de Jaboticabal, como parte das 

exigências para obtenção do título de Doutor em 

Agronomia (Genética e Melhoramento de 

Plantas). 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Buzinaro, Rodolfo 

B992c Capacidade combinatória de linhagens e seleção de híbridos 
eficientes no uso de Azospirillum brasilense e nitrogênio em milho / 
Rodolfo Buzinaro. – – Jaboticabal, 2017 

 v, 86 p. : il. ; 29 cm 
  
 Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias, 2017 
 Orientador: Gustavo Vitti Môro 

Banca examinadora: Maria Elisa Ayres Guidetti Zagatto Paterniani, 
Sandra Helena Unêda Trevisoli, Iavna Marino Bárbaro Torneli e Everlon 
Cid Rigobelo 

 
 Bibliografia 
  
 1. Milho. 2. Azospirillum brasilense. 3. Ação gênica. I. Título. II. 

Jaboticabal-Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. 
  

CDU 631.52:633.15 
  

Ficha catalográfica elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação 
– Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação - UNESP, Campus de Jaboticabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

  



 
 

  

DADOS CURRICULARES DO AUTOR 

 

RODOLFO BZINARO – nasceu em 03 de março de 1988 na cidade de 

Barretos, interior do estado de São Paulo. Em 2007, ingressou no curso de Engenharia 

Agronômica (Bacharelado) na Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 

Filho”, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias UNESP, campus de Jaboticabal, 

SP. Durante o curso foi membro da empresa Junior de consultoria CAP Jr., como 

trainee de Marketing e participou do Grupo GIEU – Grupo de Integração Empresa 

Universidade. Desde o primeiro ano do curso de agronomia se vinculou ao 

Departamento de Produção da Vegetal e ao Programa de Genética e Melhoramento 

de soja, onde realizou suas pesquisas de iniciação cientifica e trabalho de conclusão 

de curso. Finalizou o curso de Engenharia Agronômica em dezembro de 2011. 

Realizou estágio curricular na empresa Sakata Seeds LTDA, sendo estagiário no setor 

de melhoramento de hortaliças. Em 2012 ingressou no curso de Pós-graduação em 

Genética e Melhoramento de Plantas da Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias UNESP, onde trabalhou com genética e melhoramento da cultura do 

milho. Concluiu e obteve o título de Mestre em Genética e Melhoramento de Plantas 

em 2014. Neste mesmo ano, ingressou no curso de doutorado na mesma instituição. 

Participou da criação do Grupo NEGEMM (Núcleo de Estudos em Genética e 

Melhoramento de milho), formado por estudantes de pós-graduação da instituição. 

Durante o curso de doutorado realizou intercâmbio sanduiche na Universidade de 

Nebraska (UNL), nos Estados Unidos da América onde trabalhou com as culturas do 

milho e do trigo. 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

EPIGRAFE 

 

 

A vida é muito curta para ser pequena. A morte não me importa, porque ela é 

um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto a morte não 

acontece, para que essa vida não seja banal, fútil, pequena e superficial. Na vida 

existe coisas que queremos, mas não devemos, tem coisas que devemos, mas não 

queremos e coisas que podemos, mas não queremos e assim vamos vivendo. Então, 

faça o melhor nas condições que se tem enquanto não se tem condições melhores 

para fazer melhor ainda. 

 

Mario Sérgio Cortella 

 

  



 
 

  

DEDICATÓRIA 

 

 

Ofereço 

 À minha família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico 

À minha mãe Silvana Buzinaro 

  



 
 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 À minha família por todo o incentivo, em especial minha mãe e minhas tias 

Silvanira e Silvanete que acompanham meu crescimento pessoal e profissional bem 

de perto, fazendo o que for possível para me dar suporte. 

 À Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias UNESP de Jaboticabal 

(FCAVJ) e seu corpo docente por ter contribuído com toda a minha formação de nível 

superior. 

 Ao Professor Dr. Gustavo Vitti Môro pela orientação, paciência, confiança e 

amizade durante os cursos de Mestrado e Doutorado. 

 Aos professores de pós-graduação em Agronomia (Genética e Melhoramento 

de Plantas) da UNESP/FCAVJ, pelos ensinamentos transmitidos dentro ou fora das 

salas de aula. 

 À minha equipe de trabalho e amigos Gustavo Hugo Ferreira de Oliveira, Lucas 

Tadeu Mazza Revolti, Camila Baptista do Amaral, Flavia Alves Marques da Silva, 

Sophia Mangussi Franch Dutra, Marcela Marconato, Kian E. Moraes, Élcio Hissagy 

Samecima Jr., Kevin B. de Oliveira, Naiara Zancanari, Luiz eduardo Bertasello, Carlos 

Giorgenon Braz, Kauê Sharnai e Carlos Cáprio, muito obrigado pela ajuda e 

companheirismo. 

 Aos meus amigos Silviane de Santiago, Rafael Paras, Ludmila C. B. Augusto e 

ao meu namorado Carlos Augusto Spironello pelo companheirismo, paciência e 

incentivo durante todo o curso. 

 Ao Professor Dr. John E. Foster e a Universidade de Nebraska que tão bem me 

receberam e me deram suporte durante o período de intercambio, bem como a 

Agencia de Aperfeiçoamento Pessoal – CAPES pela bolsa de estudos no Brasil e no 

exterior. 

 Por fim, agradeço a todos que de alguma forma sempre teve vibrações 

positivas por mim para que eu conseguisse alcançar meu sucesso, meus verdadeiros 

muito obrigados!!! 

 



i 
 

  

SUMÁRIO 

Página 

CAPITULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................. 1 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................ 2 

2.1 A cultura do milho .................................................................................................. 2 

2.2 A história do milho e o melhoramento vegetal ....................................................... 3 

2.3 O nitrogênio e a adubação nitrogenada ................................................................ 4 

2.4 Bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum ..................................................... 5 

2.5 Híbridos de milho e sua obtenção ......................................................................... 7 

2.6 Análises dialélicas e capacidades combinatórias .................................................. 9 

2.7. Interação genótipos vs ambientes e modelo GGE Biplot ................................... 11 

2.8. Análise por modelos misto ................................................................................. 13 

3. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 14 

CAPITULO 2 - CAPACIDADE GERAL E ESPECÍFICA DE COMBINAÇÃO DE 

LINHAGENS DE MILHO PARA EFICIÊNCIA NO USO DE Azospirillum brasilense

 .................................................................................................................................. 20 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 23 

2. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 24 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 26 

4. CONCLUSÕES ................................................................................................... 32 

5. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 32 

6. TABELAS ............................................................................................................ 35 

CAPITULO 3 - DIALLEL MIXED-MODEL ANALYSES TO SELECT SUPERIOR 

MAIZE PARENTAL LINES TO Azospirillum brasilense AND NITROGEN-USE 

EFFICIENCY ............................................................................................................. 45 

1. INTRODUCTION ................................................................................................ 46 

2. MATERIAL AND METHODS .............................................................................. 47 

3. RESULTS AND DISCUSSION ........................................................................... 49 

4. ACKNOWLEDGMENT ........................................................................................ 54 

5. REFERENCES ................................................................................................... 55 

6. TABLES .............................................................................................................. 57 



ii 
 

  

CAPITULO 4 – SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE MILHO EFICIENTES AO USO DE 

Azospirillum brasilense E NITROGÊNIO ............................................................... 61 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 63 

2. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 65 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 67 

4. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 74 

5. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 74 

7. TABELAS .............................................................................................................. 76 

 

 
 
  



iii 
 

  

CAPACIDADE COMBINATÁRIA DE LINHAGENS E SELEÇÃO DE HÍBRIDOS 
EFICIENTES NO USO DE Azospirillum brasilense E NITROGÊNIO EM MILHO 

 

 

RESUMO - O nitrogênio é um dos elementos mais exigidos pela cultura do 
milho, pois está diretamente ligado à capacidade de produção agrícola desta espécie. 
Grande parte dos solos brasileiros agricultáveis possuem deficiência de nitrogênio ou 
este nutriente não está disponível em quantidades suficientes para suprir a 
necessidade da cultura, sendo necessário realizar aplicações suplementares de 
nitrogênio para se alcançar elevadas produtividades. As cultivares atuais de milho são 
altamente dependentes de adubação nitrogenada, pois foram desenvolvidas para 
ambientes otimizados, não sendo adaptadas para as condições de cultivo sob baixo 
nitrogênio. O uso de bactérias diazotróficas, as quais possuem a capacidade de fixar 
nitrogênio e disponibilizá-lo para as plantas, bem como a associação das plantas com 
essas bactérias, pode se tornar uma alternativa sustentável e economicamente viável 
para a produção de milho em sistemas agrícolas sob baixa utilização de nitrogênio. 
Com base no exposto, os objetivos deste trabalho foram identificar e caracterizar 
genótipos de milho eficientes no uso do nitrogênio e Azospirillum brasilense em 
ambientes contrastantes quanto a disponibilidade de nitrogênio no solo e selecionar 
parentais superiores de milho para eficiência no uso de Azospirillum brasilense. Foram 
utilizados como material genético 48 genótipos de milho obtidos em esquema de 
dialelo parcial, utilizando-se oito linhagens parentais pertencentes ao grupo heterótico 
I, e seis linhagens parentais pertencentes ao grupo heterótico II, todas provenientes 
do Departamento de Genética da ESALQ/USP. Os experimentos foram conduzidos 
em três safras (primeira safra 2013/2014 e 2014/2015 e segunda safra 2014) no 
delineamento de blocos casualizados com duas repetições e três testemunhas. Em 
cada safra foram realizados três experimentos, os quais eram diferenciados pela 
aplicação com A. brasilense, aplicação de nitrogênio em cobertura e sem nenhuma 
aplicação, respectivamente. Os caracteres avaliados foram altura de planta, altura de 
espiga, florescimentos masculino e feminino, tombamento, produtividade de grãos, 
peso médio de grãos, número de grãos por fileira, número de fileiras de grãos e, 
diâmetro e comprimento de espiga. Os índices de eficiência no uso de A. brasilense 
foram obtidos utilizando os dados referentes aos experimentos com A. brasilense e 
sem aplicação, para todos os caracteres avaliados. Pela análise dialélica os efeitos 
aditivos foram mais importantes do que os efeitos não-aditivos para a eficiência no 
uso de A. brasilense para a maioria dos caracteres, com exceção do peso médio de 
grãos sob inoculação. Os genótipos do grupo heterótico II apresentaram maior 
concentração e acúmulo de genes favoráveis para a EUAz eficiência. Os genitores 6 
e 8 do grupo heterótico I e os genitores 2’ e 5’ do grupo heterótico II, são os que 
apresentaram melhores estimativas de capacidade geral de combinação, enquanto o 
cruzamento 8x6’ apresenta maior estabilidade e complementariedade gênica para 
eficiência no uso de A. brasilense para a produtividade de grãos. A partir das análises 
dialélicas por modelos mistos para a produtividade de grãos, as combinações 8 x 6’, 
2 x 4’ e 1 x 2’ e os parentais envolvidos nesses cruzamentos foram selecionados para 
desenvolvimento de híbridos. Os genitores 1, 2, 8 do grupo heterótico I e 1’, 2’, 4’, 5’ 
e 6’ do grupo heterótico II foram selecionados para formar população base para o 
programa de melhoramento genético para eficiência no uso de Azospirillum 
brasilense. Pela análise GGE biplot, para a característica produtividade de grãos, 
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constatou-se que os genótipos 11, 5, 12 e 19 são os mais promissores para a 
eficiência no uso de A. brasilense. O genótipo dialélico 11 é o mais próximo do 
“genótipo ideal” dentre o conjunto dos genótipos avaliados. Os ambientes sob 
aplicação de A. brasilense possuem maior capacidade de discriminar os genótipos.  
 

Palavras chave: Zea mays, bactéria diazotrófica, análise dialélica, REML/BLUP, GGE 
biplot, interação GxA 
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COMBINING ABILITY OF INBREEDS AND SELECTION OF EFFICIENT HYBRIDS 
IN THE USE OF AZOSPIRILLUM BRASILENSE AND NITROGEN IN MAIZE 

 
 

ABSTRACT - The nitrogen is one of the elements most required by maize crop 
because it is directly related to the agricultural production capacity of this species. Most 
brazilian soils have nitrogen deficiency or it is not available in sufficient quantities to 
meet the need of the crop, and it is necessary to make supplemental nitrogen 
applications to reach high yields. The current maize cultivars are highly dependent on 
nitrogen fertilization since they were developed for optimized environments and were 
not adapted to the conditions under low nitrogen cultivation. The use of diazotrophic 
bacteria, which have the ability to fix nitrogen and make it available to plants, as well 
as the association of plants with these bacteria, can become an ecologically 
sustainable and economically viable alternative for the production of corn in agricultural 
systems under low or non-use of nitrogen. Thus, the objectives of this study were to 
identify and characterize efficient maize genotypes in the use of nitrogen and 
Azospirillum brasilense in contrasting environments regarding nitrogen availability in 
the soil and to select higher parental maize for efficiency in the use of Azospirillum 
brasilense. Were used as genetic material 48 diallelic genotypes were obtained in a 
partial diallel scheme, using eight lines belonging to the heterotic group I, and six lines 
belonging to the heterotic group II, all from the Department of Genetics of ESALQ / 
USP. The experiments were conducted in three crops in a randomized block design 
with two replicates and three controls. In each season, three experiments were carried 
out, in which they were differentiated by the application of A. brasilense, application of 
nitrogen in coverage and without any application, respectively. The evaluated traits 
were plant height, ear height, male and female blossoms, tipping, grain yield, mean 
grain weight, number of grains per row, number of rows of grain and diameter and 
length of the spike. The indices of efficiency in the use of A. brasilense were obtained 
using the data referring to the experiments with A. brasilense and without application, 
for all evaluated characters. By conventional diallel analysis the additive effects were 
more important than the non-additive effects for the efficiency in the use of A. 
brasilense for most of the characters, except for the average grain weight. The 
genotypes of the heterotic group II present greater concentration and consistency of 
genes favorable for this efficiency. The heterotic group I and the heterotic group I and 
the heterotic group I and the heterotic group II, are the ones that present the best 
estimates of overall combining ability, while the 8x6 'crossroads present greater 
stability and gene complementarity for efficiency in the use of A. brasilense. From 
diallel analyzes by mixed models the combination 8 x 6’, 2 x 4’, 1 x 2’ and parents 
involved in these crosses were selected for development of hybrids. The genitors 1, 2, 
8 from the heterotic group I and 1’, 2’, 4’, 5’ and 6’ from the heterotic groups II were 
selected to explore basic population in A. brasilense-use efficiency breeding program. 
From the GGE biplot analysis, for the characteristic grain yield, it was contacted that 
the diallel genotypes 11, 5, 12 and 19 are the most promising for the efficiency in the 
use of A. brasilense.  The diallelic genotype 11 is the closest to the "ideal genotype" 
among the set of diallel genotypes evaluated. The environments under application of 
A. brasilense have a greater ability to discriminate the genotypes. 

 
Keywords: Zea mays, diazotrophic bacteria, diallel analysis, REML/BLUP, GGE 

biplot, interaction GxE 
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CAPITULO 1 – Considerações Gerais 1 

 2 

 3 

1. INTRODUÇÃO 4 

 5 

A cultura do milho é altamente responsiva à aplicação de adubos nitrogenados, 6 

o que proporciona incrementos significativos na produtividade. Devido a isso, o 7 

consumo de fertilizantes nitrogenados tem-se acentuado nos últimos anos, trazendo 8 

preocupações relacionadas à contaminação do meio ambiente. Diante disto, 9 

programas de melhoramento buscam por cultivares que possuem um melhor uso e 10 

eficiência do nitrogênio disponível no solo, bem como formas alternativas de 11 

suprimento deste nutriente por ação de bactérias diazotróficas que possuem dois 12 

modos de ação, uma realizando a fixação biológica do nitrogênio no solo e promotora 13 

de crescimento de plantas. 14 

O cultivo de milho se destaca como uma das principais modalidades de nos 15 

estados do Centro-Oeste brasileiro, porém, a produtividade de grãos é limitada pela 16 

ocorrência de deficiência hídrica em estádios avançados de desenvolvimento da 17 

cultura, bem como a baixa disponibilidade do nitrogênio no solo, limitando a absorção 18 

deste nutriente, que é o principal constituinte de vários compostos como aminoácidos, 19 

ácidos nucleicos e a clorofila das células das plantas (QUEZADA et al., 2015).  20 

A fixação biológica de nitrogênio atmosférico por sua vez, tem sido de grande 21 

interesse de pesquisas, por se tratar de um processo biológico que ocorre na natureza. 22 

O processo de fixação é realizado por um grupo restrito de bactérias diazotróficas 23 

(DÖBEREINER et al., 1995). Dentre essas bactérias dá-se destaque para às do 24 

gênero Azospirillum, em especial à espécie A. brasilense, a qual tem sido utilizada 25 

como inoculante em diversas culturas como cereais, algodão, trigo, aveia, cana-de-26 

açúcar, café, braquiárias e à cultura do milho, tem trazido resultados favoráveis à 27 

produtividade, pois fixam o nitrogênio que é menos perdido pelo solo, podendo ser 28 

mais eficiente que a fertilização química (DÖBEREINER et al., 1995; FERREIRA et 29 

al., 2013).  30 

De acordo com Döbereiner et al. (1995), o Azospirillum pode atuar no 31 

crescimento vegetativo por meio da redução do nitrato nas raízes das plantas, fazendo 32 
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com que as mesmas não gastem energia para promover a redução do nitrato em 33 

amônia, direcionando essa energia para outros processos metabólicos.  34 

O Azospirillum também possui a capacidade de produzir hormônios de 35 

desenvolvimento vegetal como auxinas, giberelinas e citocininas (BASHAN & DE-36 

BASHAN, 2010) resultando em plantas mais vigorosas e produtivas (HUNGRIA et al., 37 

2010). O conhecimento da interação planta x bactéria pode constituir uma importante 38 

estratégia para a redução do uso de fertilizantes nitrogenados e nos custos de 39 

produção, trazendo menor contaminação do ambiente (BASHAN & DE-BASHAN, 40 

2010; HUNGRIA et al., 2010). 41 

Diante do exposto, os objetivos deste trabalho constituíram em caracterizar 42 

genótipos de milho quanto à eficiência na associação com bactérias do gênero 43 

Azospirillum brasilense utilizando análise dialélica, selecionar parentais superiores de 44 

milho para eficiência no uso de Azospirillum brasilense e adubação nitrogenada, além 45 

de e identificar híbridos de milho eficientes no uso do nitrogênio e via inoculação com 46 

Azospirillum brasilense em ambientes contrastantes quanto à disponibilidade de 47 

nitrogênio no solo. 48 

 49 

2. REVISÃO DE LITERATURA 50 

 51 

 52 

2.1 A cultura do milho 53 

 54 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivados no Brasil e no mundo 55 

para fins de alimentação animal, humana e mais recentemente o crescente uso a para 56 

produção de etanol. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a 57 

safra e a safrinha de 2017 no país deve atingir cerca de 17 milhões de ha de área 58 

plantada, produzindo mais de 93.835 milhões de toneladas de milho (CONAB, 2017) 59 

com uma produtividade média de 5409 kg.ha-1.  60 

O milho é cultivado por todos os tipos de produtores, dos mais aos menos 61 

tecnificados, que produzem tanto para consumo próprio, quanto para o abastecimento 62 

do mercado. A nível mundial, o crescimento econômico dos países asiáticos e a 63 

produção de etanol nos Estados Unidos vem contribuindo para o aumento da 64 
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demanda de milho. No Brasil, o crescimento no setor de carnes, aves e suínos 65 

incentivam o consumo interno dos grãos (PAVÃO; FERREIRA FILHO, 2011). Assim, 66 

o investimento em tecnologias que reduzam o custo de produção, aumentam a 67 

produtividade e permitem a expansão agrícola é relevante. 68 

 69 

2.2 A história do milho e o melhoramento vegetal 70 

 71 

Na literatura, podemos encontrar diversos relatos sobre a história da cultura do 72 

milho. Ele surgiu nas Américas e é cultivado desde o período pré-colombiano. Dentro 73 

do gênero Zea encontram-se incluídos tanto o milho quanto o teosinte, que é o seu 74 

ancestral mais próximo. Ambos são diploides e possuem 20 cromossomos 75 

(FORNASIERI FILHO, 2007 e PATERNIANI, 1978)). Ainda, segundo esses autores, 76 

a cultura tem a maior variabilidade genética dentre todas as plantas cultivadas por 77 

possuir cerca de 300 raças de milho e dentro de cada raça, com diversas variedades. 78 

As plantas de milho são as mais bem caracterizadas cientificamente, pois 79 

atingiu o mais elevado grau de domesticação, ao ponto de só sobreviver na natureza 80 

quando cultivado pelo homem (BAHIA FILHO; GARCIA, 2000). Devido a este elevado 81 

grau de domesticação, o milho pode ser cultivado em praticamente todos os 82 

continentes em diferentes condições climáticas, sendo que para cada região, existem 83 

variedades mais adaptadas, demostrando a grande variabilidade genética da cultura 84 

(FORNASIERI FILHO, 2007).  85 

A ampla exploração da variabilidade genética pelos programas de 86 

melhoramento genético de plantas conseguiu elevar os ganhos de produtividade, 87 

resistência a diversas pragas e doenças e, principalmente, o desenvolvimento de 88 

variedades mais adaptadas às condições diversas de cultivo (LABORDA et al., 2005). 89 

Para um programa de melhoramento genético de milho, a etapa principal é a 90 

escolha das linhagens que vão compor uma população base. Como base em suas 91 

características fenotípicas e genotípicas e, com o auxílio de estatística experimental, 92 

os melhoristas conseguem selecionar genótipos superiores para as condições 93 

adversas de cultivo. Portanto, é de extrema importância que os experimentos de 94 

melhoramento genético de plantas sejam realizados em diferentes condições 95 

edafoclimáticas e de manejo, para assim identificar o genótipo com maior estabilidade 96 
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diante da diversidade ambiental (CARVALHO et al., 2000, ALLARD, 2005 e CRUZ & 97 

REGAZZI, 1994). 98 

De forma geral, todos os programas de melhoramento genético têm como 99 

objetivo o desenvolvimento de cultivares com base na seleção de genótipos que 100 

possuam boas características agronômicas e que sejam geneticamente superiores 101 

aos materiais encontrados atualmente no mercado. Dentre as características 102 

agronômicas buscadas, a de maior interesse direto é a produtividade. No entanto, não 103 

se pode pensar em produtividade e não pensar em uma série de outros fatores como 104 

boa estabilidade de produção, resistência a pragas e doenças, seca, ventos, 105 

acamamento e quebramento das plantas, além de atributos da própria planta como 106 

arquitetura, que facilita, por exemplo, o manejo da cultura no campo, o melhor 107 

aproveitamento da radiação solar (EMBRAPA, 2017, FAO, 2017). 108 

 109 

2.3 O nitrogênio e a adubação nitrogenada 110 

 111 

A expansão de fronteiras agrícolas está diretamente ligada à crescente 112 

necessidade de maior produção de alimentos e à demanda e ampliação de sistemas 113 

produtivos praticáveis adaptados aos diferentes tipos de solo. Neste aspecto, é 114 

importante dar-se atenção às necessidades nutricionais dos solos, em especial ao 115 

nitrogênio (FORNASIERI FILHO, 2007). 116 

Os solos brasileiros não fornecem as quantidades suficientes de nitrogênio para 117 

garantir as altas produtividades na cultura do milho. A importância e a necessidade do 118 

nitrogênio para as plantas estão fundamentadas pelo fato do nitrogênio ser um dos 119 

componentes principais de moléculas vitais como ácidos nucléicos, proteínas e 120 

enzimas importantes nas vias metabólicas (NOVOA; LOOMIS, 1981; OKUMURA et 121 

al., 2011). Por sua extrema importância e necessidade, o nitrogênio passa a ser o 122 

nutriente mais exigido pelas plantas e também um dos fatores limitantes para a 123 

elevada produtividade da cultura do milho (FORNASIERI FILHO, 2007).  124 

O nitrogênio é o elemento mais abundante encontrado na atmosfera. Cerca de 125 

98% se encontra na forma orgânica (N2), a qual não é assimilável pelas plantas. Já no 126 

solo, ele se encontra em escassez, por volta de 2%, nas formas inorgânicas de íons 127 
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de amônio (NH4+) e íons de nitrato (NO3-), as quais são passiveis de serem 128 

metabolizadas pelas plantas (MALAVOLTA, 2006).  129 

O consumo de adubos nitrogenados tem crescido nas últimas décadas, sendo 130 

que no primeiro semestre de 2017, 2.576 mil toneladas de adubos químicos 131 

nitrogenados foram utilizados nas lavouras, um volume 79% maior que o mesmo 132 

período do ano anterior, que foi de 3647 mil toneladas. Isso ocorreu em virtude do 133 

aumento da demanda de adubação em cobertura na safrinha de milho e trigo nas 134 

regiões Centro-Oeste e Sul (IPNI, 2017).  135 

Analisando este panorama, nota-se uma grande necessidade de se encontrar 136 

fontes alternativas de fornecimento de nitrogênio para as plantas, bem como, de 137 

melhorar geneticamente as culturas exigentes em nitrogênio, para que sejam mais 138 

eficientes no uso do nitrogênio contido no solo. Neste aspecto, torna-se de extrema 139 

importância estudos envolvendo bactérias promotoras do crescimento de plantas e 140 

fixadoras de nitrogênio, afim de garantir uma forma alternativa de fornecimento deste 141 

nutriente, garantindo a produtividades de forma sustentável e de baixo custo. 142 

 143 

2.4 Bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum 144 

 145 

Johanna Döbereiner foi pioneira nos estudos com as bactérias do gênero 146 

Azospirillum e também responsável por associar as espécies de bactérias 147 

diazotróficas às principais gramíneas estudadas (DALLA SANTA et al., 2004). 148 

Dentre as espécies mais estudadas do gênero Azospirillum estão o A. 149 

brasilense, o A. lipoferum, o A. amazonenses e o A. irakense (REIS JUNIOR, 2007). 150 

As bactérias do gênero Azospirillum são bactérias gram-negativas, possuem forma de 151 

bastonetes uniflagelados e são de vida livre, com boa mobilidade no solo 152 

(STEENHOUDT; VANDERLEYDEN, 2000). 153 

Dentre as características dessas bactérias, há uma bastante peculiar, elas têm 154 

a capacidade de produzir fitohormônios como auxinas, giberelinas e citocinas, os 155 

quais estimulam o crescimento da parte aérea e das raízes, aumentando a capacidade 156 

de absorção de luz, água e nutrientes (DOBBELAERE; VANDERLEYDEN; OKON, 157 

2003; DALLA SANTA et al., 2004).  158 
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A fixação biológica de nitrogênio por sua vez é fundamentada com base no 159 

nitrogênio gasoso existente na atmosfera, o qual não está na forma disponível de 160 

absorção pelas plantas. Algumas bactérias são capazes de converter o nitrogênio 161 

atmosférico para a forma de amônio (NH4
+) por meio da ação da enzima nitrogenase 162 

(HUNGRIA; CAMPOS; MENDES, 2007).  163 

Pesquisas com inoculantes na formulação líquida ou turfosa à base de 164 

Azospirillum tem sido estudada e desenvolvida desde 1996 pela Embrapa Soja em 165 

parceria com a Universidade Federal do Paraná. Com esses estudos foi possível a 166 

seleção de estirpes de bactérias de melhor desenvolvimento e sobrevivência em 167 

condições de campo e uma melhor interação com as plantas, possuindo uma melhor 168 

adaptação às tecnologias utilizadas na produção das gramíneas. Atualmente, as 169 

empresas produtoras de inoculantes trabalham e desenvolvem produtos à base do A. 170 

brasilense provenientes das estirpes AbV5 e AbV6 (HUNGRIA, 2011). Esses 171 

inoculantes são comercializados nas formas líquida ou turfosa, com concentração 172 

mínima exigida pela legislação de 5x108 células mL-1 ou g1. A forma líquida do produto 173 

é preferida pelos agricultores pela facilidade de aplicação tanto via semente quanto 174 

via solo.  175 

Para as gramíneas, em especial a cultura do milho, a inoculação com 176 

Azospirillum brasilense tem sido realizada e mostrado incrementos de produtividade 177 

(BRACCINI et al., 2012). Contudo, o sucesso da inoculação pode estar diretamente 178 

relacionado à especificidade da interação entre a bactéria e os genótipos das plantas, 179 

assim como fatores relacionados ao ambiente (HUNGRIA, 2011; BRACCINI et al., 180 

2012). A resposta diferencial de genótipos de milho às diferentes estirpes de bactéria 181 

foi estudada avaliando-se o comportamento de 12 cultivares, as quais foram 182 

inoculadas com especificas estirpes de Azospirillum. No estudo, ficou demonstrado 183 

que a eficiência da inoculação é dependente do genótipo, sugerindo que, 184 

selecionando os genótipos adequados, a fertilização com nitrogênio mineral pode ser 185 

parcialmente substituída pela inoculação com Azospirillum (GARCIA DE SALOMONE 186 

et al., 1996; MONTAÑEZ et al., 2005).  187 

LANA et al. (2012), analisando os efeitos da inoculação com A. brasilense em 188 

genótipos de milho cultivados em anos, locais e com manejos diferentes, observaram 189 

que a inoculação proporcionou um incremento de aproximadamente 7% para massa 190 
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seca de parte área e 15% e 7,4% na produção de grãos no primeiro e segundo ano 191 

do experimento, respectivamente, em relação ao tratamento que não recebeu 192 

aplicação de nitrogênio e de inoculação. 193 

Segundo Bashan; Holguin and Bashan, (2004), a inoculação com Azospirillum 194 

brasilense pode reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados entre 20% e 50% e os 195 

resultados podem ser superiores quando adubos orgânicos são incorporados juntos.  196 

A utilização de cultivares adaptadas a ambientes carentes em nitrogênio e a 197 

associação com bactérias pode se tornar uma alternativa sustentável e 198 

economicamente viável para a produção econômica de gramíneas, em especial para 199 

a cultura do milho (ROESCH et al., 2005). 200 

 201 

2.5 Híbridos de milho e sua obtenção 202 

 203 

O pioneirismo dos estudos de produção de híbridos de milho se iniciou com 204 

Beal (1880). Ele indicava que a hibridação era o principal meio para se conseguir 205 

variabilidade e aumentar a produtividade. Seguindo isso, ele realizou estudos de 206 

hibridações entre diversas variedades de milho de polinização aberta. East (1908), 207 

por sua vez, conduziu em seus trabalhos cruzamentos direcionados, analisando os 208 

efeitos da endogamia e da hibridação na cultura do milho, enquanto Shull (1909) em 209 

complementariedade aos estudos já existentes, apresentou um esquema de 210 

hibridação para a produção de sementes de milho híbrido, o qual é válido até hoje. 211 

Este esquema se baseia na obtenção e seleção de linhas puras e utilização destas 212 

para a produção de sementes de milho híbrido. 213 

East (1908) julgava que o método de linhas puras não era viável do ponto de 214 

vista comercial, devido à baixa produção de sementes pelas linhagens, no entanto, 215 

Jones (1918) sugeriu que para que a utilização de híbrido comercial se tornasse viável, 216 

dever-se-ia utilizar o híbrido duplo, o qual é produzido com o cruzamento de dois 217 

híbridos simples, tornando assim a produção economicamente viável (HALLAUER et 218 

al., 2010). 219 

A produção e comercialização dos primeiros híbridos comerciais ocorreu por 220 

volta de 1930 na região nordeste dos Estados Unidos, também conhecida como “Corn 221 

Belt”. Devido à grande aceitação das variedades hibridas, entre 1930 e 1950, as 222 
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variedades de polinização aberta foram perdendo espaço gradativamente, ao ponto 223 

que após 1950, 99% do milho plantado nos Estados Unidos era híbrido (HALLAUER 224 

et al., 2010).  225 

Devido aos avanços genéticos das linhagens, a modernização das técnicas de 226 

manejo das lavouras e o aumento da produtividade, os híbridos simples foram 227 

ganhando espaço no mundo. Após os anos 90, os ganhos se acentuaram devido às 228 

novas tecnologias com o incremento providos pela biotecnologia (PATERNIANI; 229 

CAMPOS, 1999). 230 

Para se produzir um hibrido de milho, um programa de melhoramento de 231 

genético de plantas deve seguir, basicamente, as etapas de escolha das populações 232 

base, obter linhagens puras provenientes desta população, avaliar as capacidades 233 

gerais e especificas de combinação e, por fim, realizar testes extensivos das 234 

combinações híbridas, também os de valor de cultivo e uso (VCU) (PATERNIANI; 235 

CAMPOS, 1999). 236 

A escolha das populações base pode ser considerada a etapa mais importante 237 

num programa de melhoramento, pois todo o sucesso do programa dependerá da 238 

escolha dos parentais (PATERNIANI; CAMPOS, 1999).  239 

Essas populações, por sua vez, devem conter as maiores quantidades de 240 

alelos favoráveis para as características de interesse agronômico, permitindo assim, 241 

a obtenção de linhagens superiores (HALLAUER et al., 2010).  242 

A obtenção das linhagens superiores é uma etapa difícil, pois os programas 243 

possuem várias opções de populações base de onde serão extraídas as linhagens 244 

promissoras. Uma alternativa muito empregada para a formação das populações base 245 

é a utilização de germoplasma com base genética estreita, ou seja, a utilização de 246 

híbridos simples comerciais que já possuem grandes proporções de alelos favoráveis 247 

fixados, fenótipos desejáveis e já testados em vários ambientes (OLIBONI et al., 248 

2013). 249 

A metodologia de autofecundação em milho consiste basicamente na 250 

polinização da espiga com o pólen da mesma planta por várias gerações, conduzindo 251 

os indivíduos a homozigose. No milho, ocorre grande perda de vigor das plantas 252 

devido à endogamia, contudo, para se obter linhagens melhoradas, algum processo 253 

de seleção deve ser aplicado junto ao aumento da endogamia das linhagens. Após a 254 
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obtenção das linhagens superiores no decorrer do processo, vários métodos de 255 

melhoramento podem ser aplicados para avaliação da capacidade de combinação das 256 

linhagens. Dentre esses, podemos citar os métodos de análises dialélicas como os 257 

dialelos completos, dialelos parciais, dialelos circulantes e top cross (HALLAUER et 258 

al., 2010), cada um com sua particularidade e interesse de estudo. 259 

 260 

2.6 Análises dialélicas e capacidades combinatórias 261 

 262 

Os cruzamentos dialélicos são metodologias de cruzamentos úteis para 263 

predição das melhores combinações entre os genitores provenientes de populações 264 

distintas. As estratégias adotadas pelos programas de melhoramento genético de 265 

plantas dependem das características genéticas das linhagens envolvidas nos 266 

cruzamentos (BALDISSERA et al., 2012). 267 

A metodologia de analises dialélicas tem sido amplamente utilizada em 268 

programas de melhoramento e demonstrado ser muito eficiente para a detecção das 269 

divergências genéticas das linhagens, permitindo a alocação delas em grupos 270 

heteróticos distintos (HALLAUER et al., 2010). 271 

Sprague e Tatum (1942), Hayman (1954) e Griffing (1956) propuseram o 272 

conceito de cruzamento dialélico como sendo a recombinação da variabilidade 273 

genética de linhagens disponíveis em grupos heteróticos distintos de um programa de 274 

melhoramento de plantas. Nesses cruzamentos são feitas as combinações entre 275 

todas as linhagens genitoras, obtendo-se n² híbridos. A grande quantidade de híbridos 276 

obtidos é a principal restrição dos cruzamentos dialélicos completos, pois, quando se 277 

tem um grande número de genitores envolvidos, o número de combinações híbridas 278 

se torna grande, acarretando problemas com custos das pesquisas (HALLAUER et 279 

al., 2010).  280 

Se o objetivo da pesquisa consiste em analisar o cruzamento de um conjunto 281 

de constituições genéticas com um ou mais testadores, pode-se empregar a 282 

metodologia de cruzamentos em forma de dialelo parcial, o qual se assemelha a um 283 

delineamento fatorial, permitindo o cruzamento entre grupos e não dentro de grupos. 284 

Os genitores, por sua vez, devem ser contrastantes e estarem dispostos em grupos 285 

heteróticos com características em comum dentro do grupo e divergentes entre os 286 
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grupos (CARVALHO et al., 2004). O modelo de cruzamentos na forma de dialelo 287 

parcial foi proposto com a finalidade de aumentar o número de genitores a serem 288 

incluídos nos cruzamentos (HALLAUER et al., 2010). 289 

Com o uso metodologias de análises dialélicas é possível estimar parâmetros 290 

genéticos úteis que irão proporcionar ao melhorista informações pertinentes a cada 291 

genitor e contribuir para as tomadas de decisões a fim de facilitar a seleção dos 292 

melhores genitores para hibridação. Também é possível determinar o tipo ações 293 

gênicas no controle dos caracteres e identificar as melhores combinações entre 294 

linhagens (VENCOVSKY, 1987). 295 

O conhecimento das relações genéticas encontradas entre os cruzamentos é 296 

de extrema importância para o melhoramento genético, pois tais conhecimentos 297 

servirão para tomada de decisão na escolha entre as combinações (GONZALEZ et 298 

al.,1997). 299 

 A seleção baseada apenas em caracteres desejáveis se torna insuficiente para 300 

a obtenção de progênies com elevado potencial genético. A identificação de genitores 301 

que possuam alta capacidade combinatória se torna necessária para a máxima 302 

expressão da heterose nos híbridos de milho. Para isso, as análises dialélica são 303 

empregadas para estimar os efeitos das capacidades gerais e das capacidades 304 

específicas de combinações (CRUZ; REGAZZI, 1994).  305 

De acordo com Sprague e Tatum (1942), Vencovsky (1987) e Hallauer et al. 306 

(2010), a capacidade geral de combinação (CGC) está associada a genes de efeito 307 

aditivo e pode ser definida como o comportamento médio de uma linhagem em 308 

combinações híbridas. Tal conhecimento é de extrema importância para o programa 309 

de melhoramento, pois ele fornecerá informações para correta indicação dos melhores 310 

genitores.  311 

Já a capacidade específica de combinação (CEC) é estimada como o desvio 312 

do comportamento do cruzamento em relação ao que seria esperado com base na 313 

capacidade geral de combinação dos genitores. A CEC está relacionada aos efeitos 314 

gênicos não-aditivos, compreendidos como dominância completa, dominância parcial 315 

ou epistasia. Esse desvio mostra o comportamento de certas combinações por serem 316 

superiores ou inferiores aos demais, com base na média das linhagens envolvidas 317 

(HALLAUER et al., 2010). 318 
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 319 

2.7. Interação genótipos vs ambientes e modelo GGE Biplot 320 

 321 

A interação do genótipo com o ambiente (GxA) é um fator muito importante para 322 

os programas de melhoramento de plantas, pois é uma expressiva fonte de variação 323 

(EBERHART, S.A.; RUSSELL, 1966). 324 

O genótipo diz respeito à constituição genética do indivíduo, enquanto que o 325 

ambiente consiste em um conjunto de condições sob as quais os indivíduos se 326 

desenvolvem. O ambiente pode ser representado por regiões, locais, épocas de 327 

semeadura, anos, práticas culturais ou de manejo ou até mesmo pela combinação de 328 

todos esses fatores ao mesmo tempo. O fenótipo é o resultado do efeito do genótipo 329 

somado ao ambiente, aliado ao efeito da interação genótipo vs ambiente, que 330 

influenciam conjuntamente na manifestação das características dos indivíduos, 331 

tornando mais difícil a recomendação de cultivares (CRUZ; REGAZZI, 1994).  332 

As variações ambientais podem ser classificadas como previsíveis ou não 333 

imprevisíveis. As variações previsíveis são atribuídas aos fatores que não variam no 334 

ambiente como o tipo de clima, o tipo de solo e outros fatores influenciados pela 335 

decisão do agricultor como a época de semeadura, a adubação, etc. Já as variações 336 

imprevisíveis são atribuídas aos fatores variáveis do ambiente como o regime de 337 

chuvas, a variação de temperatura e a ocorrência de pragas e doenças. (ALLARD, 338 

1971). 339 

Identificar genótipos de comportamento previsível e responsivos a diferentes 340 

condições ambientais como locais, épocas de semeadura entre outros, contribui para 341 

minimizar os efeitos da interação GxA. Assim, deve-se abrir mão de critérios objetivos 342 

para o lançamento e recomendação de cultivares, sendo necessária a avaliação de 343 

adaptabilidade e estabilidade (JONES, 2005). 344 

Há diversas metodologias para a avaliação da adaptabilidade e estabilidade, 345 

que diferem quanto aos conceitos de adaptabilidade e estabilidade e nos 346 

procedimentos biométricos para estimá-las. Dentre as metodologias mais recentes o 347 

modelo GGE biplot (genotype main effects + genotype x environment), proposto por 348 

Yan & KANG, M. S. (2002), considera o efeito principal de genótipo mais a interação 349 

genótipo x ambiente. As análises são baseadas em gráfico biplot, que representa 350 
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graficamente uma matriz de dados, de tal forma que permite visualizar em um plano 351 

as relações e inter-relações entre as linhas e colunas desta matriz. 352 

A análise GGE agrupa o efeito de genótipo, que é um efeito aditivo, com a 353 

interação GxA, que é um efeito multiplicativo e submete estes à análise de 354 

componentes principais (YAN et al., 2000). O modelo GGE biplot foi proposto para 355 

explorar as respostas dos genótipos a ambientes específicos (CASTILLO et al., 2005), 356 

pois os efeitos principais dos genótipos são considerados junto com o efeito da 357 

interação genótipo x ambiente (YAN et al., 2002) e baseando em gráficos biplot, 358 

representa graficamente uma matriz de dados. 359 

O biplot é constituído nos dois primeiros componentes principais de uma 360 

análise de componentes principais, utilizando modelo de regressão. O primeiro 361 

componente, quando se encontra altamente correlacionado com o efeito principal do 362 

genótipo, representa a proporção do rendimento que se deve somente às 363 

características do genótipo. O segundo componente representa a variável derivada 364 

da interação GxA (YAN, HOLLAND, 2010). 365 

Nos gráficos pode-se visualizar três aspectos importantes: a relação GxA, 366 

permitindo o agrupamento de genótipos e ambientes com comportamentos 367 

semelhantes, mostrando o genótipo com maior potencial e sua identificação em cada 368 

subgrupo de ambientes (mega-ambientes). A inter-relação entre ambientes, facilita a 369 

identificação do melhor ambiente na avaliação das cultivares, indicando qual ambiente 370 

pode ser menos favorável. A inter-relação entre genótipos, facilita a comparação dos 371 

genótipos e do ordenamento para os parâmetros de rendimento e estabilidade (YAN, 372 

KANG, 2002). 373 

Quando diferentes cultivares estão adaptadas, os diferentes grupos de 374 

ambientes e a variação entre grupos é maior do que dentro do grupo e tem-se a 375 

formação de um mega-ambiente (YAN, KANG, 2002). A definição de mega-ambiente 376 

e a relação entre os ambientes auxiliam aos melhorista de plantas na identificação de 377 

genótipos que possuam adaptação ampla ou especifica a determinados ambientes ou 378 

grupos de ambientes (SILVA, BENIN, 2012).  379 

Na análise GGE biplot quando se estuda mega-ambientes, a média no gráfico 380 

não está relacionada à média geral, mas sim à média do mega-ambiente e esta 381 

abordagem auxilia na identificação de genótipos que possuam adaptação com ampla 382 
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ou especifica a determinados ambientes ou grupos de ambientes. Ainda, no método 383 

GGE biplot, o cosseno do ângulo entre dois ambientes corresponde à correlação 384 

genética entre eles, o que torna essa metodologia mais eficiente em relação a outras 385 

técnicas baseadas em biplot (YAN, KANG, 2002). 386 

 387 

2.8. Análise por modelos misto 388 

 389 

Henderson (1984), propôs um modelo matemático que visa a predição de 390 

valores genéticos, tratados como sendo de efeito aleatório, corrigidos para os demais 391 

efeitos fixos contidos no modelo. Está metodologia foi então denominada de 392 

Metodologia de Modelos Mistos. Através dela, pode-se obter o melhor preditor linear 393 

não viesado (BLUP), dos valores genéticos de cada indivíduo e também o melhore 394 

estimador linear não viesado (BLUE) dos efeitos fixos. 395 

A forma usual de análise dialélica aceita os valores genético como fixos, o que 396 

pode a induzir a distorção nas avaliações e influir na obtenção de estimativas dos 397 

valores genéticos. Se a segregação alélica, onde cada genótipo é um transporte de 398 

alelos que segregam e se unem para formar novos indivíduos, temos que os 399 

indivíduos tirados de cada cruzamento representam uma amostra dos possíveis 400 

descendentes. Para linhagens endogâmicas, isto não é verdadeiro, pois elas não 401 

produzem gametas com alelos segregantes. Assim, caso seja possível assumir que 402 

os efeitos genéticos são aleatórios, a metodologia dos modelos mistos pode ser 403 

empregada como vantagem (Henderson, 1974). 404 

As dimensões das matrizes e vetores dependem do delineamento experimental 405 

empregado e o tipo de dialelo realizado. Henderson et al. (1959), apresentaram uma 406 

maneira de obter o melhore preditor linear não viesado (BLUP) dos efeitos aleatório 407 

deste modelo misto, através da maximização da função densidade de probabilidade 408 

conjunta em relação aos efeitos fixos e valores genéticos. 409 

As equações de modelos mistos também podem ser feitas amenizando o 410 

quadrado médio do erro, além da já mencionada maximização da função densidade 411 

de probabilidade conjunta (MARTINS et al., 1995). Martins (1995) ainda discute que a 412 

forma de obtenção dos vetores de forma independente e sem considerar a notação 413 

matricial, reduz o esforço computacional reduzindo a dimensão das matrizes a serem 414 
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invertidas, uma vez que as matrizes que necessitam de inversão são de menos 415 

dimensão.  416 

As propriedades dos melhores preditor linear não viesado (BLUP) evidenciam 417 

a superioridade teórica dele como preditor de valores aleatórios. Várias propriedades 418 

úteis do BLUP, referente ao melhoramento de plantas, são apresentadas por Bueno 419 

Filho (1997) e André (1999). 420 

André (1999) menciona que o estimador não ignora a presença dos efeitos 421 

genéticos porque estes são tomados como aleatórios e considerados no modelo. 422 

Contudo, conforme observa-se pelas equações de modelos mistos, a predição dos 423 

valores genéticos requer o conhecimento prévio dos componentes de variância e 424 

covariância envolvidos. Assim, foram propostos alguns métodos para a estimação 425 

destes componentes.  426 

Dentre as metodologias disponíveis, destacam-se os métodos I, II e III 427 

(métodos de análise de variância ou dos momentos) (HENDERSON, 1959); o método 428 

dos estimadores não viesados mínimo (RAO, 1971a), o Método de Estimação Não 429 

Viesada de Mínima Variância Quadrática (RAO, 1971b), o método da máxima 430 

verossimilhança (HARTLEY & RAO, 1967), o Método da Máxima Verossimilhança 431 

Restrita (PATTERSON & THOMPSON, 1971). 432 

O método REML tem-se tornado o método preferido para estimação de 433 

componentes de variância e covariância. Esta escolha deve-se não apenas às 434 

propriedades estatísticas desejáveis que o método apresenta, mas também à grande 435 

evolução dos recursos computacionais, ao desenvolvimento e adaptação de 436 

algoritmos especializados, explorando características especificas da estrutura dos 437 

dados ou do modelo de análise (ANDRE, 1999). 438 

 439 
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CAPITULO 2 - Capacidade geral e específica de combinação de linhagens de milho para 622 

eficiência no uso de Azospirillum brasilense 623 

 624 
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*Autor para correspondência: rodolfobuzinaro@hotmail.com 631 

 632 

Resumo - A busca por fontes alternativas de suprimento de nitrogênio de forma econômica e 633 

sustentável para as plantas é uma questão muito importante para a agricultura moderna. Assim, 634 

o objetivo deste trabalho foi caracterizar genótipos de milho quanto às suas eficiências na 635 

associação com bactérias do gênero Azospirillum brasilense utilizando análise dialélica. Os 48 636 

genótipos foram obtidos em esquema de dialelo parcial, a partir do cruzamento de dois grupos 637 

heteróticos. Os experimentos foram conduzidos em três safras no município de Jaboticabal/SP, 638 

no delineamento de blocos casualizados com duas repetições e três híbridos comerciais como 639 

testemunhas. Em cada safra foram realizados dois experimentos, os quais eram diferenciados 640 

pela aplicação de A. brasilense e sem nenhuma aplicação, respectivamente. Os caracteres 641 

avaliados foram altura de planta, altura de espiga, florescimentos masculino e feminino, 642 

tombamento, produtividade de grãos e peso médio de grãos, número de grãos por fileira, 643 

número de fileiras de grãos e, diâmetro e comprimento de espiga, sendo que, os dados obtidos 644 

foram calculados os índices de eficiência no uso de A. brasilense. Observou-se que os efeitos 645 

aditivos são mais importante do que os efeitos não-aditivos para eficiência no uso de A. 646 

brasilense para todas os caracteres estudadas, com exceção do peso médio de grãos.  As 647 
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linhagens do grupo heterótico II possuem maior concentração e consistência de genes 648 

favoráveis para a eficiência no uso de A. brasilense para a maioria dos caracteres estudados. Os 649 

genitores 6 e 8 do grupo heterótico I e os genitores 2’ e 5’ do grupo heterótico II, de forma 650 

geral, são os que apresentaram melhores estimativas de capacidade geral de combinação para a 651 

eficiência no uso de A. brasilense. O híbrido 8x6’ foi o que apresentou maior estabilidade e 652 

complementariedade gênicas para eficiência no uso de A. brasilense em função da 653 

produtividade de grãos. 654 

 655 

Termo para indexação: Zea mays, dialelo parcial, capacidade combinatória, ação gênica.  656 
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 657 

General and specific ability of combination for efficiency in the use of Azospirillum 658 

brasilense in maize 659 

 660 

ABSTRACT – The search for alternative sources of nitrogen supply economically and 661 

sustainably for plants is a very important issue for modern agriculture. The aim of this study 662 

was to characterize diallel maize genotypes as regards their efficiency in association with 663 

bacteria of the genus Azospirillum brasilense using diallel analysis. The 48-diallel genotypes 664 

were obtained in a partial diallel scheme, from the crossing of two heterotic groups. The 665 

experiments were conducted in three harvests in a randomized block design with two replicates 666 

and three controls. In each harvest, two experiments were carried out, in which they were 667 

differentiated by the application of A. brasilense and without any application, respectively. The 668 

evaluated traits were plant height, ear height, male and female blossoms, tipping, grain yield, 669 

mean grain weight, number of grains per row, number of rows of grain and diameter and length 670 

of spike and with data obtained were calculated the efficiency indexes in the use of A. 671 

brasilense. The additive effects were more important than the non-additive effects for the 672 

efficiency in the use of A. brasilense for all evaluated traits, except for the average grain weight. 673 

The parents of the heterotic group II present greater concentration and consistency of genes 674 

favorable for this efficiency. The parents 6 and 8 of the heterotic group I and the 2 'and 5' parents 675 

of the heterotic group II are the ones that presented the best estimates of overall combining 676 

ability, whereas the 8x6 'cross breeding presents gene complementarity for efficiency in the use 677 

of A. brasilense. 678 

 679 

Index terms: Zea mays, partial diallel, capacity of combination, gene effect.  680 
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1. Introdução 681 

A cultura do milho é altamente exigente em nutrientes e, dentre eles, o nitrogênio é o 682 

principal nutriente que limita o aumento da produtividade do milho, pois é constituinte essencial 683 

de aminoácidos, ácidos nucleicos e clorofila (QUEZADA et al., 2015).  684 

A maioria dos solos brasileiros não apresentam quantidades suficientes de nitrogênio 685 

para as plantas, sendo necessária a adubação química suplementar para garantir o 686 

desenvolvimento e a produtividade da cultura (DUARTE, 2013). Está dependência do 687 

nitrogênio traz preocupação voltada para a preservação e conservação ambiental. Neste 688 

contexto, estímulos a novas tecnologias, com abordagens ecológicas e rentáveis, têm recebido 689 

um foco para pesquisas cientificas para nortear o uso responsável dos recursos naturais 690 

(PLANAPO, 2017; YAN et al., 2014).  691 

Nas últimas décadas, diversos estudos foram realizados com bactérias diazotróficas, as 692 

quais possuem a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e disponibilização no solo (YAN 693 

et al., 2014). Dentre essas bactérias diazotróficas, as do gênero A. brasilense é a mais estudada 694 

em diversas culturas como a do trigo, da aveia, da cana-de-açúcar e do milho, onde se 695 

encontraram resultados positivos para a produtividade (DÖBEREINER et al., 1995; 696 

FERREIRA et al., 2013). Isso demonstra que a inoculação com A. brasilense pode ser uma 697 

alternativa para complementar as necessidades de nitrogênio para as culturas (ARAÚJO et al., 698 

2015). 699 

A escolha de linhagens com atributos de interesses agronômicos que proporcionem 700 

genótipos com características desejadas é um ponto crucial para os programas de melhoramento 701 

pois se torna o ponto decisivo. Por meio de cruzamentos dialélicos é possível estimar a 702 

capacidade geral e específica de combinação dos genitores, bem como obter informações 703 

pertinentes à herança para diferentes caracteres, de forma a auxiliar na seleção de genitores a 704 



 24 
 

  

serem utilizados para a obtenção de híbridos mais produtivos (SOUZA et al., 2008, DOVALE 705 

et al. 2012).  706 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar genótipos de milho quanto 707 

às suas eficiências no uso do nitrogênio na associação com bactérias do gênero Azospirillum 708 

brasilense. 709 

 710 

2. Material e Métodos 711 

Foram utilizados 48 híbridos e três híbridos simples testemunhas (DKB - 390, L3805D 712 

x L0805F e XB-70202) como material genético, os quais estão apresentados na Tabela 1. Os 713 

48 híbridos foram obtidos pelo cruzamento em esquema dialelo parcial de linhagens 714 

selecionadas na geração S6, pertencentes a dois grupos heteróticos. O grupo heterótico I (HI) foi 715 

composto por 8 linhagens e o grupo heterótico II (HII) foi composto por 6 linhagens, todas 716 

desenvolvidas no Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 717 

Queiroz” – ESALQ/USP. 718 

Os genótipos foram avaliados em três safras (safra 2013/2014, segunda safra 2014 e 719 

safra 2014/2015) no município de Jaboticabal-SP (Latitude 21º 14’ 05’’ S, longitude 48º 17’ 720 

09’’ W e altitude de 614 m), o qual possui clima Aw de acordo com a classificação de Koeppen 721 

(1948) e solo classificado como latossolo vermelho eutrófico. 722 

As semeaduras foram realizadas de acordo com o zoneamento agrícola local para a 723 

cultura do milho. O manejo do solo e os tratos culturais foram os mesmos para todas as safras, 724 

obedecendo os estádios fenológicos e as necessidades da cultura (EMBRAPA, 2010). 725 

Em cada safra foram realizados dois experimentos onde ambos receberam preparo de 726 

solo convencional com adubação de semeadura sob dose de 350 kg ha-1 de adubo formulado 727 

08-28-16. Os experimentos foram conduzidos sem irrigação e, para a diferenciação entre eles, 728 
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um recebeu aplicação de A. brasilense com o auxílio de uma bomba costal e o outro não recebeu 729 

nenhum tipo de aplicação, sendo caracterizado como baixo nitrogênio. 730 

A calda foi preparada sob dosagem de 600 mL ha-1 e aplicada com bico tipo leque, com 731 

vazão de 50 L ha-1, sendo utilizado o produto QualyFix Gramíneas®, o qual possui uma mistura 732 

de estirpes do tipo AbV5 e AbV6, contendo cinco milhões de bactérias mL-1. A aplicação foi 733 

realizada no solo, entre as linhas de plantio, a 10 cm do colo das plantas, quando elas estavam 734 

entre os estádios V3 e V5 de desenvolvimento.  735 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com duas 736 

repetições, sendo a parcela experimental constituída por uma linha de quatro metros de 737 

comprimento, com espaçamento de 80 cm entre linhas e 20 cm entre plantas, resultando em um 738 

estande ideal de 20 plantas por parcela e representando uma população de 62.500 plantas por 739 

hectare. 740 

Os caracteres agronômicos avaliados foram: altura de planta (AP) em cm, altura de 741 

espiga (AE) em cm, florescimentos masculino e feminino (FM e FF) em dias, considerando o 742 

momento em que 50% das plantas apresentavam as inflorescências masculinas e femininas em 743 

estado de antese, tombamento (TOMB), sendo este caráter avaliado pela contagem do número 744 

de plantas com o colmo quebrado abaixo da espiga principal ou deitada com menos de 45° em 745 

relação ao solo, transformando-se o resultado por √𝑥 + 0,5, onde x refere-se ao valor 746 

observado, produtividade de grãos (PROD) em kg há-1, corrigida a umidade de 13% e 747 

convertida para kg ha-1, além dos componentes da produção: peso médio de grãos (PMG), 748 

obtido pelo peso de 500 grãos de cada parcela, em gramas; número de grãos por fileira na espiga 749 

(NGF); número de fileiras de grãos por espiga (NF); diâmetro e comprimento de espiga (DE e 750 

CE) em cm. 751 
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A partir dos dados obtidos, estimaram-se as eficiências no uso de A. brasilense (EUAz), 752 

a qual foi obtida para todos os caracteres avaliados. Deste modo, as variáveis foram 753 

transformadas em índices de EUAz, adaptando-se a formula proposta por Wu et al. (2011) para 754 

as condições deste trabalho. Assim, as eficiências no uso de A. brasilense foram calculadas, 755 

para cada genótipo e caráter, pela equação 𝐸𝑈𝐴𝑧 =
𝑌𝑎+𝐴

𝑌𝑎−𝑁
∗ 𝑌𝑎+𝐴 onde Ya (+A) é o valor obtido 756 

do genótipo “a” sob a dose de aplicação de A. brasilense e Ya (-N) é o valor obtido do genótipo 757 

“a” sob baixo N (controle), respectivamente.  758 

Inicialmente, foi realizada uma análise de variância para cada ambiente, com intuito de 759 

verificar a homogeneidade da variância residual. Posteriormente foi realizada a análise de 760 

variância conjunta, considerando os efeitos das eficiências no uso do A. brasilense dos 761 

genótipos e ambientes. Utilizou-se o modelo 4 proposto por Griffing (1956) modificado por 762 

Geraldi e Miranda Filho (1988) para dialelo parcial, que leva em consideração a avaliação dos 763 

48 híbridos como tratamentos fixos e a decomposição das somas de quadrados de tratamentos 764 

em soma de quadrados da capacidade geral (CGC) e específica de combinação (CEC). Esta 765 

análise estatístico-genética foi realizada utilizando o programa computacional GENES (CRUZ, 766 

2016). 767 

O grau médio de dominância (GMD) foi estimado por meio da expressão GMD = 768 

2σ2
CGC/(2σ2

 CGC + σ
2

CEC), conforme descrito por Baker (1978), na qual 2σ2
 CGC é a forma 769 

quadrática derivada do efeito do quadrado médio da CGC; σ2
CEC é a forma quadrática dos 770 

efeitos da CEC.   771 

 772 

3. Resultados e Discussão 773 

Inicialmente procedeu-se com uma análise de variância conjunta com a finalidade de 774 

analisar a homogeneidade dos resíduos, os quais se apresentaram dentro do limite aceito como 775 
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sete. Os coeficientes de variação (CV%), de modo geral, indicaram boa precisão dos resultados 776 

obtidos nas avaliações (Tabelas 2 e 4), pois ficaram compreendidos dentro dos limites aceitáveis 777 

para a cultura do milho (Fristche Neto et al., 2012).  778 

Observou-se efeito significativo de genótipos para os índices de eficiência no uso de 779 

Azospirillum brasilense para as variáveis produtividade de grãos, peso médio de grãos, número 780 

de fileiras e comprimento de espigas (Tabela 2), assim como para altura de planta, para o 781 

florescimento feminino e masculino (Tabela 4), sugerindo que os genótipos diferem em relação 782 

à eficiência no uso do A. brasilense e que a seleção poderá ser eficiente. No entanto, para as 783 

variáveis número de grãos por fileira e diâmetro de espigas a seleção não será eficaz, bem como 784 

altura de espiga e tombamento (Tabela 2 e 4) pois não apresentaram significância. 785 

A produtividade é uma característica muito influenciada pelo ambiente e principalmente 786 

pela disponibilidade do nitrogênio no solo. Nesse mesmo sentido, é possível inferir que os 787 

híbridos avaliados neste trabalho foram responsivos à inoculação com A. brasilense, pois houve 788 

superioridade de 23% das médias de produtividade dos híbridos que receberam inoculação de 789 

A. brasilense (CAz) sobre os que não receberam a inoculação (SAz) (Tabela 2). Na tabela 3, 790 

observa-se que nos ambientes com presença de A. brasilense os híbridos de forma geral 791 

possuíram desempenho superior em relação aos mesmos híbridos em condições de baixo 792 

nitrogênio. Chubatsu et al. (2012) também verificaram que a inoculação com A. brasilense 793 

proporcionou incrementos na produtividade de grãos de milho. Deve-se ressaltar ainda que 794 

produtividade média dos híbridos sob aplicação de A. brasilense foram superiores à média 795 

nacional de 5.409 kg ha-1 (CONAB, 2017). 796 

A interação genótipo x safra foi significativa apenas para o caráter produtividade de 797 

grãos, indicando que as EUAz dos genótipos para produtividade de grãos variam em função 798 

dos ambientes. Portanto, o genótipo com melhor EUAz em um ambiente pode não apresentar, 799 
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necessariamente, superioridade em outro ambiente. Esta interação pode estar relacionada ao 800 

fato de que a produtividade de grãos é um caráter complexo, resultante da expressão e 801 

associação de diferentes caracteres e altamente influenciada pelo ambiente. Tal interação já era 802 

prevista devido ao fato de que um dos ambientes estudados se caracteriza como segunda safra, 803 

onde o regime de chuvas e temperaturas ambientais são diferentes das condições de época de 804 

primeira safra. 805 

Os efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) relativos aos efeitos aditivos ou à 806 

frequência de alelos favoráveis para a eficiência no uso do A. brasilense foram significativos 807 

para a produtividade de grãos, altura de plantas, altura de espigas e florescimentos masculino e 808 

feminino, no grupo heterótico I (CGC I). No grupo heterótico II (CGC II) também foi observado 809 

efeito significativo para produtividade de grãos, altura de espigas, florescimentos masculino e 810 

feminino, peso médio de grãos, diâmetro de espigas e tombamento (Tabelas 5 e 6).  811 

Quanto mais altos os valores da CGC, sejam eles positivos ou negativos, determinarão 812 

se o genitor será superior ou inferior em cruzamento com os demais incluídos no dialelo e, se 813 

os valores da CGC se apresentarem próximos de zero, seu comportamento não será diferenciado 814 

da média geral dos genitores (CRUZ; REGAZZI, 1997). Assim, esta significância indica que 815 

pelo menos um dos genitores difere dos demais quanto à quantidade de alelos favoráveis para 816 

os efeitos aditivos para a EUAz. Pfann et al. (2009) e Machado et al. (2009) em um estudo sobre 817 

a capacidade combinatória entre híbridos de milho, também verificaram efeito significativo da 818 

CGC para as características produção de grãos, altura de planta e altura de espiga, indicando 819 

que os genitores diferiram na frequência de alelos para a formação de populações superiores. 820 

Quanto aos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) (Tabelas 5 e 6), que 821 

são referentes aos efeitos gênicos não-aditivos (dominância e epistasia) ou efeitos de 822 

complementação intra e intergênica, houve significância apenas para a produtividade de grãos 823 
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(Tabela 5), indicando a existência de complementação alélica diferenciada entre os genitores, 824 

nos locos com algum grau de dominância, possibilitando a formação de híbridos com boa 825 

associação e EUAz, úteis no melhoramento interpopulacional. 826 

Portanto os efeitos aditivos e não-aditivos estão intimamente envolvidos no controle 827 

genético da eficiência no uso de A. brasilense para a produtividade de grãos, possibilitando a 828 

utilização de diferentes métodos de melhoramento para obtenção de novas cultivares. É 829 

interessante ao melhorista optar por métodos que explorem tanto a variância genética aditiva 830 

quanto a de dominância, como a seleção recorrente recíproca interpopulacional, ao passo que 831 

para as demais características apenas os efeitos genéticos aditivos estão envolvidos (THANH 832 

et al., 2010).  833 

As estimativas da capacidade geral e especifica de combinação são medidas relativas 834 

dos genótipos e, portanto, dependentes dos grupos de população e condições de avaliação, 835 

podendo sofrer interações com os ambientes (PFANN et al., 2009). 836 

Houve efeito significativo da interação CGC I x Safra para a produtividade de grãos, 837 

peso médio de grãos, diâmetro de espigas e altura de plantas. Para a interação CGC II x Safra 838 

e CEC x Safra (Tabela 5 e 6), houve significância apenas para a produtividade de grãos. Esses 839 

resultados indicam que não há consistência entre os efeitos observados nos diferentes 840 

ambientes, ou seja, um genitor que apresenta maiores efeitos aditivos, em um ambiente, pode 841 

não apresentar a mesma superioridade em outros ambientes. Assim sendo, deve-se observar os 842 

resultados dos genitores (CGC) e dos cruzamentos (CEC) em cada ambiente e, deste modo, 843 

praticar a seleção para escolha de cruzamentos ou melhoramento para condições específicas de 844 

safra.  845 

 O grau médio de dominância (GMD) permite inferir qual tipo de ação gênica está 846 

relacionada ao controle genético do caráter. Os valores de GMD próximos à unidade sugerem 847 
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que os efeitos da CEC não são predominantes e que o desempenho dos híbridos pode ser predito 848 

baseado na média dos valores da CGC dos pais (Baker, 1978). Assim, pode-se observar que a 849 

variância genética aditiva é mais importante para eficiência no uso do A. brasilense para todas 850 

as características, com exceção do peso médio de grãos, indicando que para esta variável os 851 

efeitos não-aditivos prevaleceram sobre os aditivos (Tabela 5 e 6).  852 

Os genitores que apresentam os maiores valores de CGC são os mais favoráveis para 853 

uso em programas de melhoramento genético que visam à seleção para eficiência no uso do A. 854 

brasilense. Deste modo, pode-se observar que os genitores 1, 2, 6 e 8 na Safra 1; os genitores 855 

5, 6, 7 e 8 na Safra 2 e, os genitores 2, 6, 7 e 8 na Safra 3 foram os que tiveram estimativas 856 

satisfatórias de CGC I para a produtividade de grãos (Tabela 7). Mesmo com a presença de 857 

interação CGC I x Safra significativa, os genitores 6 e 8 do grupo heterótico I apresentaram 858 

estimativas positivas em todos os ambientes para as EUAz da produtividade de grãos, do 859 

diâmetro de espiga e da altura de planta, ao passo que o genitor 2 apresentou estimativas 860 

positivas apenas para as safras. O mesmo resultado pode ser observado para os genitores 2’ e 861 

5’ do grupo heterótico II, para a produtividade de grãos, indicando que eles são os mais estáveis. 862 

Para as variáveis altura de espiga, florescimento feminino, masculino, o efeito da 863 

interação CGC I x Safra foi não significativo, assim como para as variáveis peso médio de 864 

grãos, diâmetro de espiga, tombamento, altura de espiga e florescimento feminino e masculino 865 

na interação CGC II x Safra. Deste modo, as estimativas da capacidade de combinação são 866 

consistentes nos ambientes e a seleção de genótipo superiores pode ser realizada em função do 867 

desempenho médio dos genitores nessas safras (Tabelas 7 e 8).  868 

O maior efeito da CGC para altura de espiga no grupo heterótico I, foi observado para 869 

o genitor 7 (Tabela 8), possibilitando a utilização deste genitor nos programas de melhoramento 870 

quando o interesse for aumentar a altura de espiga em ambientes nos quais utilizam-se a 871 
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aplicação de A. brasilense. Entretanto, se o objetivo for reduzir a altura de inserção da espiga 872 

os genitores 3 e 4 são os mais adequados, pois apresentam estimativas negativas para esta 873 

variável.  874 

Os genitores 5’ e 6’ do grupo heterótico II (Tabela 9), obtiveram as maiores estimativas 875 

de CGC para o peso médio de grãos e diâmetro de espiga, indicando que estes genitores são os 876 

mais promissores, demonstrando maior frequência de alelos favoráveis para eficiência no uso 877 

do A. brasilense para estas variáveis. Pode-se observar também que estes genitores apresentam 878 

estimativas de CGC negativas para o florescimento feminino e masculino, possibilitando a 879 

seleção de genótipos mais precoces. 880 

Para o tombamento de plantas, a seleção deve ser feita com base nos valores negativos. 881 

Assim, os genitores que apresentaram os melhores desempenhos com valores negativos foram 882 

1’, 2’, 4’ e 6’ (Tabela 9). 883 

Na análise dialélica o cruzamento que apresentar maior estimativa de capacidade 884 

específica de combinação e que pelo menos um dos parentais apresente elevada capacidade 885 

geral de combinação terá grandes chances de ser a combinação híbrida mais favorável. Deste 886 

modo, com base nas CEC da eficiência no uso de A. brasilense para a produtividade, observa-887 

se que o híbrido dialélico 8x6’ apresentou estimativas positivas nas três safras estudadas, 888 

indicando que este híbrido é o que apresenta complementariedade gênica mais estável entre os 889 

ambientes, para a eficiência no uso do A. brasilense (Tabela 10). 890 

Nota-se ainda, que os híbridos 1x2’, 2x2’, 4x5’ e 8x4’ apresentaram estimativas 891 

positivas apenas nas safras 2013/2014 e 2014/2015, em detrimento da segunda safra 2014, 892 

indicando que a complementariedade gênica se expressa melhor nas condições de safra. Em 893 

contrapartida, os híbridos 1x4’, 2x1’, 2x3’, 4x6’, 5x5’, 6x5’, 7x2’ e 8x3’ apresentaram 894 

desempenho positivo nas condições de segunda safra 2014, em detrimento das condições das 895 
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safras 2013/2014 e 2014/2015, indicando que a complementariedade gênica desses 896 

cruzamentos ocorre com maio evidência nas condições de safrinha. 897 

 898 

4. Conclusões 899 

 Os efeitos aditivos são mais importantes do que os efeitos não-aditivos para eficiência 900 

no uso de A. brasilense para todas as características estudadas, com exceção do peso médio de 901 

grãos.  902 

As linhagens do grupo heterótico II possuem maior concentração e consistência de 903 

genes favoráveis. 904 

Os genitores 6 e 8 do grupo heterótico I e os genitores 2’ e 5’ do grupo heterótico II, de 905 

forma geral, são os que apresentaram melhores estimativas de capacidade geral de combinação. 906 

O híbrido 8x6’ apresenta maior estabilidade e complementariedade gênicas para 907 

eficiência no uso de A. brasilense em função da produtividade de grãos. 908 
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6. Tabelas 974 

 975 

Tabela 1 – Genealogia dos 48 genótipos e das testemunhas utilizadas no estudo. 976 

T Genealogia   T Genealogia   T Genealogia 

1 IG-3-1 x IG-4-1  18 IG-3-3 x IG-4-6  35 IG-3-6 x IG-4-5 

2 IG-3-1 x IG-4-2  19 IG-3-4 x IG-4-1  36 IG-3-6 x IG-4-6 

3 IG-3-1 x IG-4-3  20 IG-3-4 x IG-4-2  37 IG-3-7 x IG-4-1 

4 IG-3-1 x IG-4-4  21 IG-3-4 x IG-4-3  38 IG-3-7 x IG-4-2 

5 IG-3-1 x IG-4-5  22 IG-3-4 x IG-4-4  39 IG-3-7xIG-4-3 

6 IG-3-1 x IG-4-6  23 IG-3-4 x IG-4-5  40 IG-3-7 x IG-4-4 

7 IG-3-2 x IG-4-1  24 IG-3-4 x IG-4-6  41 IG-3-7 x IG-4-5 

8 IG-3-2 x IG-4-2  25 IG-3-5 x IG-4-1  42 IG-3-7 x IG-4-6 

9 IG-3-2 x IG-4-3  26 IG-3-5 x IG-4-2  43 IG-3-8 x IG-4-1 

10 IG-3-2 x IG-4-4  27 IG-3-5 x IG-4-3  44 IG-3-8 x IG-4-2 

11 IG-3-2 x IG-4-5  28 IG-3-5 x IG-4-4  45 IG-3-8 x IG-4-3 

12 IG-3-2 x IG-4-6  29 IG-3-5 x IG-4-5  46 IG-3-8 x IG-4-4 

13 IG-3-3 x IG-4-1  30 IG-3-5 x IG-4-6  47 IG-3-8 x IG-4-5 

14 IG-3-3xIG-4-2  31 IG-3-6 x IG-4-1  48 IG-3-8 x IG-4-6 

15 IG-3-3 x IG-4-3  32 IG-3-6 x IG-4-2  49 DKB - 390 

16 IG-3-3 x IG-4-4  33 IG-3-6 x IG-4-3  50 L3805D x L0805F 

17 IG-3-3 x IG-4-5   34 IG-3-6 x IG-4-4   51 XB-70202 
T – Tratamentos. IG – Instituto de Genética da ESALQ. DKB – 390 e XB-70202: híbridos comerciais, L3805D x 977 
L0805F: hibrido não comercial pertencente a ao programa de Genética e Melhoramento da ESALQ. 978 
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Tabela 2 – Resumo da análise de variância conjunta para as eficiências no uso de Azospirillum brasilense (EUAz) para a produtividade de 979 

grãos e os componentes de produção, avaliados em 48 híbridos de milho e três testemunhas, em três safras no município de 980 
Jaboticabal, SP. 981 

     PROD PMG NGF NF DE CE 

 F.V. GL ---------------------------------- QM ---------------------------------- 

 Híbridos (H) 50 32479600** 2387,26* 56,59 ns 3,13* 26,71 ns 8,06* 

 Safra (S) 2 1109549927** 370107,62** 1154,81** 25,65** 742,71** 163,61** 

 H x S 100 27314316** 1438,09 ns 59,96 ns 2,14 ns 17,35 ns 5,71 ns 

 Resíduo 150 4429445 1460,01 45,32 1,93 14,46 5,36 

 MÉDIAS DAS EFICIÊNCIAS 

EUAz Cruzamento - 7719,84 134,99 32,48 13,39 45,21 14,86 

Testemunha - 7473,44 146,03 32,09 13,25 44,81 14,73 

 MÉDIAS DOS HÍBRIDOS 

SAz 

 

CAz 

Cruzamento - 5037,85 111,58 29,87 13,31 43,78 14,24 

Testemunha - 5238,03 118,82 30,04 13,31 43,85 14,32 

Cruzamento - 6232,69 140,08 30,89 13,26 44,36 14,62 

Testemunha  6388,22 148,96 30,89 13,21 44,29 14,64 

 CV% - 17,14 18,22 20,66 10,39 8,41 15,53 

**, *, ns significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. EUAz: eficiência no uso de A. brasilense. SAz: sem aplicação de A. 982 

brasilense em baixo nitrogênio (controle), CAz: com aplicação de A. brasilense.  PROD: produtividade de grãos, em kg ha-1; PMG: peso 983 
médio de grãos, em gramas; NGF número de grãos por fileira; NF: número de fileira de grãos; DE: diâmetro de espigas, em milímetros; CE: 984 
comprimento de espiga, em centímetros. 985 
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Tabela 3. Média da produtividade de grãos de híbridos simples de milho avaliados em híbridos simples de milho.  
  Primeira Safra 2013/2014 Segunda Safra 2014 Primeira Safra 2014/2015 

GENÓTIPOS CONTROLE AZOSPIRILLUM CONTROLE AZOSPIRILLUM CONTROLE AZOSPIRILLUM 

1 3288 C b 5163 B a 3069 C a 3793 C a 10316 A b 10571 A a 

2 1119 E d 6208 C a 3865 D a 3555 D a 8394 B a 10385 A a 

3 4812 B c 6044 B a 4036 C a 3013 C a 10160 A b 9592 A b 

4 2900 D d 5394 C b 2908 D a 3884 D a 12263 A b 10062 B a 

5 3737 C a 7038 B a 3479 C a 3160 C a 9891 A b 8695 A a 

6 3207 C e 5048 B b 3000 C a 3172 C a 9919 A c 10084 A a 

7 6298 B d 5930 B b 3226 C a 3531 C a 10613 A b 9794 A a 

8 1519 C b 5097 B a 2878 C a 2954 C a 8632 A c 9960  A a 

9 3395 C e 4973 B a 3005 C a 3446 C a 9749 A c 9651 A a 

10 5414 B e 5786 B a 2564 C a 2800 C a 8993 A c 9478 A a 

11 1597 E c 6212 C a 4148 D a 3619 D a 9025 B c 10778 A a 

12 1949 C b 6289 B b 3058 C a 2254 C a 9420 A c 9952 A b 

13 3786 C d 6382 B b 2795 C a 3074 C a 9343 A c 10123 A b 

14 5132 B b 5042 B b 2511 C a 2820 C a 9079 A c 9339 A c 

15 2800 B d 4441 B a 3203 B a 2387 B a 8580 A b 9319 A b 

16 5816 A e 3815 B b 4061 B a 3180 B a 7317 A c 6740 A b 

17 3612 C b 7170 B a 2979 C a 3028 C a 10114 A a 9229 A a 

18 2124 C c 5214 B b 3901 B a 2559 C a 9450 A a 9298 A a 

19 5313 B b 6366 B b 2703 C a 2731 C a 11053 A c 10705 A c 

20 3896 B d 3949 B b 3545 B a 3389 B a 12023A c 11155 A c 

21 4820 B c 4655 B a 3169 C a 3202 C a 7828 A c 8397 A a 

22 3379 B d 4330 B b 3249 B a 2654 B a 8319 A c 7593 A a 

23 4017 C e 6260 B b 4318 C a 3297 C a 8613 A b 9844 A a 

24 3073 B d 4970 B b 3951 B a 3480 B a 9451 A b 9575 A a 

25 2041 C c 5021 B b 4302 B a 4168 B a 9594 A b 10241 A c 

26 3144 C d 5077 B b 2590 C a 3973 B a 9652 A c 9594 A c 

27 3801 C c 3747 C b 3425 C a 3828 C a 9939 A a 8261 B c 

      Continua… 
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28 3386 B e 4286 B a 3483 B a 4484 B a 8624 A b 7619 A b 

29 3994 C c 5305 C b 3351 C a 4519 C a 11694 A c 8196 B a 

30 1991 C d 5897 B b 3284 C a 4361 B a 9741 A c 8874 A a 

31 3953 B b 4595 B b 3730 B a 3871 B a 9315 A c 9611 A a 

32 2487 C c 4996 B b 4026 B a 3337 C a 8793 A a 10036 A a 

33 4955 C b 4169 C b 3763 C a 3413 C a 8663 B c 11478 A a 

34 3830 B e 4148 B b 3895 B a 4132 B a 11400 A c 10083 A b 

35 5056 B c 4856 B a 2319 C a 3538 C a 8350 A c 9528 A b 

36 1244 C d 4777 B b 3219 B a 4377 B a 9525 A c 9135 A b 

37 4239 C c 5537 B b 3120 C a 3450 C a 8989 A b 9368 A c 

38 2734 C d 4515 B b 2973 C a 4616 B a 8875 A c 9162 A b 

39 3955 C c 3977 C a 3897 C a 4274 C a 10653 A c 8321 B a 

40 3469 B b 4854 B a 3877 B a 3589 B a 8932 A c 8750 A a 

41 3754 D d 5646 C b 3169 D a 4405 D a 8516 B b 10747 A a 

42 5086 C e 5572 C b 3836 C a 4053 C a 7621 B c 10184 A c 

43 2945 B d 4056 B b 3900 B a 3481 B a 9818 A b 10323 A b 

44 1946 D e 4951 C b 4737 C a 3979 C a 9369 A c 7717 B b 

45 3114 B a 3762 B a 3793 B a 4224 B a 9945 A c 9102 A a 

46 1824 B e 3426 B a 3507 B a 3217 B a 7519 A c 9086 A a 

47 7267 B a 6623 B a 4732 C a 3191 C a 8832 A a 9568 A a 

48 1899 D c 6141 C b 3181 D a 3584 D a 8637 B b 11154 A b 

49 6378 B b 5693 B a 4887 B a 5777 B a 11310 A b 10438 A a 

50 4112 B c 4831 B b 3106 B a 3629 B a 9778 A b 9222 A b 

51 4936 D b 6973 C a 4932 D a 4005 D a 9771 B b 11414 A a 

Geral 3618 5200 3503 3577 9459 9559 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na HORIZONTAL constituem grupo estatístico homogêneo. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na VERTICAL constituem grupo estatístico homogêneo. 

 986 
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Tabela 4 – Resumo da análise de variância conjunta para as eficiências do uso de Azospirillum 987 

brasilense para os caracteres agronômicos avaliados em 48 híbridos de milho e três 988 
testemunhas, em três safras no município de Jaboticabal, SP. 989 

     AP AE FM FF TOMB 

 F.V. GL ---------------------------------- QM ---------------------------------- 

 Híbridos (H) 50 546,17** 274,49 ns 18,69** 12,42* 1,73 ns 

 Safra (S) 2 64794,92** 27084,51** 518,49** 385,69** 22,74** 

 H x S 100 277,3 ns 242,75 ns 8,04 ns 6,87 ns 1,37 ns 

 Resíduo 150 277,41 197,89 6,48 7,75 1,58 

 MÉDIA DAS EFICIÊNCIAS 

EUAz Cruzamento - 220,42 122,48 57,27 59,09 2,07 

 Testemunha - 215,15 119,20 57,22 59,26 2,07 

 MÉDIA GERAIS 

SAz 

 

CAz 

Cruzamento - 226,05 121,55 56,86 59,00 1,68 

Testemunha - 223,48 120,10 56,83 59,04 1,69 

Cruzamento - 215,59 114,65 57,18 59,45 1,68 

Testemunha - 212,11 112,32 57,17 59,56 1,68 

 CV% - 7,56 11,51 4,44 4,71 61,08 

**, *, ns significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. EUAz: eficiência no uso 990 
de A. brasilense. SAz: sem aplicação de A. brasilense (controle), CAz: com aplicação de A. 991 

brasilense. AP: altura de plantas, em centímetros; AE: altura de espiga, em centímetros; FM: 992 
florescimento masculino, em dias; FF: florescimento feminino, em dias; TOMB: tombamento 993 
de plantas. 994 
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Tabela 5 - Resumo da análise de variância dialélica parcial das eficiências no uso de Azospirillum brasilense (EUAz) para os caracteres 995 
produtividade grãos e componentes de produção, a partir da avaliação de 48 híbridos simples experimentais de milho avaliados 996 
em três safras no município de Jaboticabal, SP. 997 

    PROD PMG NGF NF DE CE 

F.V. GL --------------------------------------- QM --------------------------------------- 

Cruzamento 47 11359676,08** 2503,41** 58,58 ns 2,82 ns 26,33* 7,65 ns 

CGC I 7 10121116,63* 1835,27ns 59,81 ns 6,41 ns 59,52 ns 8,29 ns 

CGC II 5 33349571,43** 12674,39* 86,70 ns 2,63 ns 97,61* 22,12 ns 

CEC  35 8465974,36* 350011,62 ns 54,32 ns 2,13 ns 9,51 ns 5,46 ns 

Safra 2 1079195531** 350011,61** 1060,32** 24,56** 647,97** 149,32* 

Cruz x Safra 94 28171321** 1525,78 ns 63,07* 2,24 ns 17,56 ns 5,73 ns 

CGCI x Safra 14 39934248** 3314,11* 77,38 ns 2,46 ns 27,81* 6,67 ns 

CGCII x Safra 10 55392644** 2265,42 ns 49,12 ns 2,54 ns 27,67 ns 7,54 ns 

CEC x Safra 70 21929976** 1062,46 ns 62,20 ns 2,16 ns 14,06 ns 5,29 ns 

RESÍDUO 141 4565692,00 1517,75 46,36 1,95 15,09 5,28 

MÉDIA - 7771,00 135,72 32,63 13,33 45,19 14,88 

GMD I - 0,71 0,01 0,69 0,86 0,93 0,75 

GMD II - 0,89 0,07 0,76 0,71 0,95 0,89 

**, *, ns significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. PROD: produtividade de grãos; PMG: peso médio de grãos; NGF 998 

número de grãos por fileira; NF: número de fileira de grãos; DE: diâmetro de espigas; CE: comprimento de espiga. GMD I e II - grau médio 999 
de dominância dos grupos heteróticos I e II, respectivamente.1000 
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Tabela 6 -  Resumo da análise de variância dialélica parcial das eficiências no uso de 1001 

Azospirillum brasilense para os caracteres de porte de planta, a partir da avaliação 1002 
de 48 híbridos simples de milho avaliados em três safras no município de 1003 
Jaboticabal, SP. 1004 

    AP AE FM FF TOMB 

F.V. GL ------------------------------------- QM ------------------------------------- 

Cruzamento 47 561,81** 288,61* 18,81** 10,93* 1,64 ns 

CGC I 7 2258,28** 559,37** 40,79** 16,64** 2,62 ns 

CGC II 5 421,52 ns 628,30* 41,99* 26,53** 3,32** 

CEC  35 242,55 ns 185,93 ns 11,11 ns 7,56 ns 1,22 ns 

Safra 2 58377,85** 24601,48** 473,26** 372,53** 20,69** 

Cruz x Safra 94 260,17 ns 218,16 ns 7,73 ns 6,26 ns 1,39 ns 

CGCI x Safra 14 468,31* 119,59 ns 9,45 ns 2,98 ns 1,69 ns 

CGCII x Safra 10 205,95 ns 142,14 ns 7,54 ns 4,60 ns 0,51 ns 

CEC x Safra 70 226,28 ns 248,74 ns 7,42 ns 7,16 ns 1,46 ns 

RESÍDUO 141 265,11 196,49 6,22 7,60 1,62 

MÉDIA - 220,28 122,16 57,25 59,06 2,06 

GMD I - 0,86 0,88 0,81 0,81 0,81 

GMD II - 0,87 0,88 0,88 0,84 0,84 

**, *, ns significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. AP: altura de plantas; AE: 1005 
altura de espiga; FM: florescimento masculino; FF: florescimento feminino; TOMB: 1006 
tombamento de plantas. GMD I e II - grau médio de dominância dos grupos heteróticos I e II, 1007 

respectivamente.  1008 
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Tabela 7. Efeito da capacidade geral de combinação (CGC) para eficiência no uso de 1009 

Azospirillum brasilense de 14 genitores de milho pertencente aos grupos 1010 
heteróticos I e II, respectivamente, avaliados em três safras no município de 1011 
Jaboticabal, SP. 1012 

    CGC I    CGC II 

 HI PROD PMG DE AP HII PROD 

SAFRA 1 

1 

4107,92 27,06 0,82 3,15  -1489,7 

SAFRA 2 -212,24 -12,04 -1,09 3,84 1’ -60,71 

SAFRA 3 -79,76 -8,31 -0,22 4,75  559,54 

SAFRA 1 

2 

4039,39 34,15 2,96 -8,90  2980,29 

SAFRA 2 -616,75 11,36 -1,89 -7,08 2’ 320,37 

SAFRA 3 659,30 -9,00 0,87 -1,87  337,32 

SAFRA 1 

3 

-632,03 -16,77 -1,05 -7,85  -4124 

SAFRA 2 -1134,16 -10,66 -2,37 -2,13 3’ -205,85 

SAFRA 3 -634,05 22,91 -1,16 -20,09  -440,79 

SAFRA 1 

4 

-2832,99 -18,19 -2,65 2,97  -3384,7 

SAFRA 2 -897,93 -15,06 -2,78 -4,97 4’ -160,43 

SAFRA 3 -160,71 7,34 -0,08 -6,92  -1534,1 

SAFRA 1 

5 

-218,70 -9,68 -1,07 -19,28  1523,14 

SAFRA 2 1484,46 -1,96 -0,11 -1,82 5’ 111,04 

SAFRA 3 -1857,90 -8,05 -1,40 -5,65  372,89 

SAFRA 1 

6 

1616,60 -2,54 0,42 5,52  4494,87 

SAFRA 2 455,08 17,30 2,78 4,02 6’ -4,42 

SAFRA 3 1012,74 3,96 0,87 10,07  705,13 

SAFRA 1 

7 

-2703,37 -7,47 -0,22 10,50  - 

SAFRA 2 1303,75 19,67 3,51 -0,59  - 

SAFRA 3 606,85 -5,16 0,29 11,28  - 

SAFRA 1 

8 

143,64 -6,56 0,80 13,88  - 

SAFRA 2 382,21 -8,60 1,96 8,72  - 

SAFRA 3 453,54 -3,70 0,83 8,43  - 

SAFRA 1 – safra 2013/2014; SAFRA 2 – segunda safra 2014; SAFRA 3 – safra 2014/2015. HI 1013 
– grupo heterótico composto por oito linhagens, HII – grupo heterótico composto por seis 1014 
linhagens. PROD: produtividade de grãos; PMG: peso médio de grãos; DE: diâmetro de 1015 
espigas; AP: altura de plantas. 1016 

  1017 
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Tabela 8. Efeito da capacidade geral de combinação (CGC) de linhagens para eficiência no uso 1018 

de Azospirillum brasilense de 8 genitores de milho pertencente ao grupo heterótico 1019 
I, avaliados em três safras no município de Jaboticabal, SP. 1020 

Grupo heterótico I AE FM FF 

1 1,31 1,50 0,11 

2 0,24 0,79 1,04 

3 -6,25 -1,20 0,15 

4 -4,03 -0,87 -0,13 

5 -0,63 -1,31 -1,10 

6 1,94 -0,33 -0,79 

7 6,88 0,90 0,46 

8 0,54 0,51 0,25 

GI – DP (gi) 3,78 0,67 0,72 

GI – DP (gi-gi’) 5,71 1,02 1,09 

AE: altura de espiga; FM: florescimento masculino; FF: florescimento feminino. 1021 

 1022 

Tabela 9. Efeito da capacidade geral de combinação (CGC) de linhagens para eficiência no uso 1023 

de A. brasilense de seis genitores de milho pertencente ao grupo heterótico II 1024 
avaliados em três safras no município de Jaboticabal, SP. 1025 

Grupo heterótico II PMG DE TOMB AE FM FF 

1’ 3,17 -0,29 -0,31 3,77 -0,47 0,54 

2’ 5,56 0,25 -0,05 1,84 1,63 1,06 

3’ -16,45 -2,01 0,46 3,78 0,46 0,13 

4’ -23,05 -0,99 -0,01 -2,06 -0,13 -1,05 

5’ 14,07 1,94 0,08 -2,53 -1,05 -0,42 

6’ 16,71 1,10 -0,18 -4,80 -0,43 -0,25 

GI – DP (gi) 8,83 0,87 0,27 3,19 0,57 0,61 

GI – DP (gi-gi’) 13,67 1,35 0,42 4,64 0,88 0,94 

PMG – peso médio de grãos, DE – diâmetro de espiga, TOMB – tombamento, AE – altura de 1026 
espiga, FM e FF – florescimento masculino e feminino. 1027 

 1028 
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Tabela 10. Efeitos das capacidades especificas de combinação (CEC) de 14 genitores na 1029 

eficiência no uso de Azospirillum brasilense para a produtividade de grãos, 1030 
proveniente do cruzamento entre linhagens de dois grupos heteróticos (HI e HII) 1031 
de milho avaliados em três épocas de semeadura em Jaboticabal, SP.  1032 

  HI/HII 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 

S
af

ra
 2

0
1
3
/2

0
1
4

 

1 -3958,18 17936,98 -1857,14 -156,10 -1844,73 -10120,83 

2 -6426,53 919,57 -2095,41 -3925,27 9227,34 2300,30 

3 3413,17 -6854,74 2697,35 -2928,61 3885,74 -212,92 

4 2508,39 -5597,12 2064,92 2400,95 1602,75 -2979,88 

5 5731,76 -3986,59 -1423,72 -341,17 -3725,52 3745,24 

6 -1003,03 -594,57 -151,79 205,75 -4678,00 6221,64 

7 1981,84 -2208,66 1382,38 3626,90 286,37 -5068,83 

8 -2247,42 385,12 -616,58 1117,54 -4753,95 6115,29 

S
af

ri
n
h
a 

2
0
1
4

 

1 1100,79 -744,33 -1240,36 1684,98 -545,43 -255,66 

2 1002,16 -262,57 916,91 146,63 -179,08 -1624,05 

3 1055,32 195,95 -544,56 -92,07 194,41 -809,05 

4 -134,67 201,47 678,17 -638,01 -580,63 473,66 

5 -1283,15 394,16 -846,48 558,05 606,62 570,80 

6 -124,49 -1908,31 -864,27 193,89 1054,50 1648,68 

7 -1288,21 2258,63 446,70 -1441,05 930,21 -906,28 

8 -327,75 -135,01 1453,89 -412,42 -1480,61 901,90 

S
af

ra
 2

0
1
4
/2

0
1
5

 

1 418,44 2803,43 -362,01 -31,70 -2585,69 -242,46 

2 -2062,48 587,49 -592,99 942,72 1909,58 -784,31 

3 1847,78 12,85 1263,01 -1242,65 -1218,79 -662,19 

4 73,52 864,29 15,22 -1301,87 1123,29 -774,45 

5 2440,22 1139,78 -664,97 428,52 -2678,73 -664,81 

6 -1592,79 364,68 4968,10 -489,05 -449,08 -2801,85 

7 -1305,55 -1402,61 -3302,42 -439,48 4090,29 2359,77 

8 180,86 -4369,91 -1323,94 2133,53 -190,85 3570,31 

Ambiente 1 – safra 2013/2014; Ambiente 2– safrinha 2014; Ambiente 3 – safra 2014/2015.  1033 
HI – Grupo heterótico composto por oito linhagens; HII – Grupo heterótico composto por seis 1034 
linhagens.1035 



45 
 

  

CAPITULO 3 - Diallel mixed-model analyses to select superior maize parental lines to 1 

Azospirillum brasilense and nitrogen-use efficiency 2 
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 13 

Abstract 14 

Breeding new varieties of maize that take up more N from the soil, utilizing less nitrogen 15 

fertilizer and increasing N fixation is a key source of combined nitrogen in agricultural systems. 16 

Thus, this study aimed to select superior maize parental lines to Azospirillum brasilense, and 17 

nitrogen-use efficiency. Three experiments were conducted in two agricultural seasons 18 

(2013/2014 and 2014/2015), aiming to allocate all diallel hybrids in three different conditions: 19 

E-I = non-inoculated plants without top-dressed nitrogen (control condition), E-II = inoculated 20 

plants and non-nitrogen top-dressed, and E-III = non-inoculated nitrogen and top-dressed 21 

plants. The experiments were conducted in a randomized complete block design with two 22 

replicates and the diallel was analyzed using the mixed model approach. To select the best 23 

parental line, we used the general combining ability and Azospirillum use efficiency. The most 24 

promising hybrid combinations were “I-08 x II-06”, “I-02 x II-04” and “I-01 x II-02”; parents 25 

involved in these crosses were selected for development of hybrids. The genitors I-01, I-02, I-26 

mailto:rodolfobuzinaro@hotmail.com
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08, II-01, II-02, II-04, II-05 and II-06, were selected to explore basic population in the A. 27 

brasilense-use efficiency breeding program. 28 

 29 

Keywords: Zea mays L.; general combining ability; specific combining ability; REML/BLUP.  30 

 31 

1. Introduction 32 

 33 

The greatest challenge in modern agriculture is to achieve high yield and minimize 34 

environmental impact, especially creating alternative practices that may reduce the use of 35 

chemical fertilizers. Nitrogen (N) is the most required nutrient in maize, and the amount 36 

available in tropical soils is usually not enough to supply the demand of the plants necessary to 37 

express their maximum yield potential (Mendes-Santos et al. 2017). In this context, one of the 38 

most promising agro-ecological approaches that may reduce N fertilization is to explore the 39 

beneficial effect of soil microbiota, especially N-fixing bacteria that can fix the atmospheric N 40 

and make it available to plants, as is the case of Azospirillum.  41 

The genus Azospirillum has been used as inoculant in several crops, due to the capacity 42 

of the major species of the genus to fix atmospheric N (Brusamarello-Santos et al. 2017). The 43 

species A. brasilense has been used in several maize studies, and the results in terms of yield 44 

improvement is not conclusive yet (Andrade et al. 2016; Martins et al. 2016; Dickmann et al. 45 

2017). In this context, the selection of maize genotypes efficient in associating with A. 46 

brasilense, to have a higher N uptake, may be a successful strategy for reducing N fertilization 47 

and improving yield. Another valid strategy is to improve the N-use efficiency of genotypes, 48 

independently of their association with any microorganism, which can be translated in higher 49 

grain yield using less N fertilizer. 50 
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In order to develop genotypes, such as hybrids, breeders need to test a large number of 51 

parental lines and their combination to select the best ones. The use of techniques such as 52 

diallels, which allocate the parental lines in different heterotic groups, has great importance for 53 

the development of elite hybrids, due the reduction of the crossing that had to be tested. The 54 

diallel crosses are often used in breeding programs to provide information regarding the 55 

responses of the parental lines per se and hybrid combinations (Cruz and Vencovsky 1989).   56 

The main models of diallel analysis used by breeders are the conventional balanced 57 

diallels. The advantage of the diallel mixed-model over the conventional diallel approach is the 58 

pedigree information that can be included, and untested parental lines can be predicted with the 59 

use of the best linear unbiased predictor (BLUP) proposed by Henderson 1974, which gives 60 

predicted genotypic values (or future phenotypic values). Also, it is possible to estimate the 61 

gain over the mean with the parental selection. As states Resende 2016, this method is the most 62 

accurate in different experimental scenarios. The information regarding diallel analysis by 63 

mixed models, especially for nitrogen use efficiency, is lacking. 64 

Thus, this study aimed to select superior maize parental lines to A. brasilense use 65 

efficiency, using diallel mixed model approach. 66 

 67 

2. Material and Methods 68 

 69 

We tested 48 simple crosses obtained from a partial diallel between two heterotic groups 70 

(I= 8 inbred lines and II= 6 inbred lines) composed by S6 inbred lines. These maize inbred lines 71 

belong to the collection of the Department of Genetic and Plant Breeding at the “Escola 72 

Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ – ESALQ/USP”, Brazil. 73 

The experiments were carried out in the 2013/2014 (Year-1) and 2014/2015 (Year-2) 74 

agricultural year in Jaboticabal, São Paulo, Brazil, latitude 21°14ʹ33ʺ’S, longitude 75 
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48°17ʹ10ʺ’W, mean altitude of 565 m. Three experiments were carried out in each agricultural 76 

year, in order to allocate all diallel hybrids in three different conditions: non-inoculated plants 77 

without top-dressed nitrogen (control condition), inoculated plants without top-dressed 78 

nitrogen, and non-inoculated plants with top-dressed nitrogen.  79 

The experiments were carried out in a randomized complete block design with two 80 

replicates. Plots consisted of four-meter-long rows, spaced 20 cm between each plant and 80 81 

cm between each row, representing a population of 62,500 plants ha-1. In the evaluation of 82 

diallel hybrids the variable considered was grain yield (kg ha-1), here estimated as the average 83 

weight of grain per plot. The yield data was adjusted to 13% moisture for stand using 84 

covariance, and then converted to kilograms per hectare. 85 

For all experiments the soil was prepared by conventional procedures, and at the sowing, 86 

350 kg ha-1 of commercial fertilizer with the formula 08-28-16 were applied. The top-dressed 87 

nitrogen (experiment with non-inoculated top-dressed nitrogen) consisted of 168 kg of N ha-1 88 

via urea (46% of N), distributed in continuous fillet on the plot. The A. brasilense bacterium 89 

used in this study was obtained from a commercial liquid formulation (QualyFix Gramíneas®), 90 

which belongs to Ab-V5 and Ab-V6 lineage. The inoculum preparation and application 91 

followed the fabricant recommendation. The applications were performed between V3 and V5 92 

vegetative stages, direct in the soil. 93 

The diallel analyses with mixed model approach was analyzed using Selegen-94 

REML/BLUP software (Resende 2016). The following model was used:  95 

𝑦 = 𝑋𝑏 + 𝑍𝑔 +𝑊𝑖𝑠 + 𝑇𝑠 + 𝑆𝑖𝑔 + 𝑒 96 

where “y”, “b”, “g”, “is”, “s”, “ig” and “e” correspond to: the observed data vector, block effects 97 

vector (assumed to be fixed), GCA effect of the genitors involved in the cross vector (assumed 98 

to be random), SCA x agricultural year interaction effect of the cross vector (assumed to be 99 
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random), SCA effects of the cross vector (assumed to be random), GCA x agricultural year 100 

interaction effect of the cross vector (assumed to be random), and random error. Respectively, 101 

“X”, “Z”, “W”, “T” and “S” are incidence matrices for this effect. The additive and dominance 102 

genetic effect was considered as general combining ability (GCA) and specific combining 103 

ability (SCA), respectively. 104 

 Moreover, the A. brasilense-use efficiency (AzUE) and nitrogen-use efficiency (NUE) 105 

were calculated according to the modified methodology proposed by Fischer et al. 1983.  The 106 

following formulas were used: 107 

𝐴𝑧𝑈𝐸 = [
𝑌𝑎(+𝐴)

𝑌𝑎(−𝑁)
] 𝑥 [

𝑌𝑥(+𝐴)

𝑌𝑥(−𝑁)
]; 𝑁𝑈𝐸 = [

𝑌𝑎(−𝑁)

𝑌𝑎(+𝑁)
] 𝑥 [

𝑌𝑥(−𝑁)

𝑌𝑥(+𝑁)
] 108 

were Ya(-N) is the grain yield of the genotype “a” under low nitrogen (control), Ya(+A) is the 109 

grain yield of the genotype “a” under A. brasilense inoculation, Ya(+N) is the grain yield of the 110 

genotype “a” under nitrogen system, Yx(-N) is the mean of grain yield of the genotypes under 111 

low nitrogen (control), Yx(+A) is the mean of grain yield of the genotypes under A. brasilense 112 

inoculation, and Yx(+N) is the mean of grain yield of the genotypes under nitrogen system.  113 

 The best linear unbiased predictor (BLUP) estimates were obtained from AzUE and 114 

NUE data, herein represented by AzUE’BLUP and NUE’BLUP, respectively. In order to select 115 

the best parental line, we selected those who presented a good performance, in terms of GCA, 116 

AzUE’BLUP and NUE’BLUP for grain yield in two agricultural years. 117 

 118 

3. Results and Discussion  119 

 120 

 The analysis of variance of genotypes in different conditions (nitrogen, non-nitrogen 121 

and Azospirillum inoculation) in both agricultural years showed differences for grain yield, 122 

implying in appreciable amount of variability of the germplasm used in this study (Table 1). 123 
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We observed that, of the total amount of the phenotypic variance (control, nitrogen, and 124 

Azospirillum), 43.06%, 15.39%, 24.41% were explained by the environmental variance, 2.29%, 125 

51.10%, 39.26% explained by the genotypic variance, and 54.63%, 33.50%, 36.32% explained 126 

by the GxE interaction variance for the control, nitrogen and Azospirillum system respectively 127 

(Table 1). In order to initiate a breeding program, it is fundamental that there be variability, and 128 

in this case, the variation of the mean values of grain yield showed that further improvement 129 

could be brought through hybridization of parents. In addition, the genotypes behaved 130 

differently in each situation, where the grain yield mean was higher in nitrogen than the 131 

Azospirillum system, and both of these higher than the control system. Previous research has 132 

emphasized the importance of genetic variation in the breeding of new varieties under different 133 

conditions (Malemba et al. 2017). 134 

The higher contribution of the genotypic portion on phenotypic variance in nitrogen and 135 

Azospirillum systems indicated that the differences among genotypes, in both systems, were 136 

explained more due to the genetic effect than the others factors. However, assuming that the 137 

hybrids showed differences in the evaluated environments, an individual GCA and SCA 138 

analyses for each environment is recommended (Werle et al. 2014).  139 

The narrow-sense heritability in mean level showed values ranging from low (0.003) to 140 

moderate magnitude (0.51) in the three conditions (Table 1). The low estimates of narrow-sense 141 

heritability in traits related to the plant’s production, such as grain yield, revealed that those 142 

traits are highly influenced by the number of genes controlling the trait’s expression. However, 143 

the major experiments reported have shown that the greatest heritability for grain yield is when 144 

the genotypes are evaluated in favorable environment; when those are evaluated in poor 145 

environment the error variance is high and, consequently the heritability is reduced. Thus, 146 
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breeding programs in tropical regions should include genotype selection under stress 147 

environment, such as low nitrogen, to increase the genetic gain.  148 

We surely can conclude that, since the low heritability estimation may indicate, as well, 149 

that the phenotypic variance is due to the environmental/experimental error or genotypic 150 

variance, it is dependent on the GxE interaction, fact that was not observed for nitrogen and 151 

Azospirillum system, which presented low contribution of the environment and the interaction 152 

for genotypic variance. On the other hand, the differences among genotypes in the control 153 

system are highly influenced by the environmental variance and GxE interaction variance. This 154 

resulted in low GenxEnvr , revealing that the magnitude of the grain yield in control system in the 155 

first agricultural year will not normally be observed in another one. It is important to note, 156 

however, that these results highlight the concept that heritability is not a merely peculiarity of 157 

the trait, but also of the population and environmental conditions in which individuals are 158 

subjected (Falconer and Mackay 1996).  159 

In the nitrogen system, the genitors I-01, I-02, I-07, II-01 and II-05 presented positive 160 

value of GCA. For Azospirillum system, the genitors I-01, I-02, II-01, II-05 and II-06 presented 161 

positive values of GCA. Regarding to select genitors in both systems, the genitors I-01, I-02, 162 

II-01 and II-05 were identified as promising for obtaining maize population with potential to 163 

increase grain yield response for both high  N and Azospirillum inoculation (Table 2). These 164 

parental lines expressed a positive GCA in both agricultural years, and in addition, the genitor 165 

II-06 presented positive value in all environments on the Azospirillum system, which was not 166 

observed on the control and nitrogen system. On the other hand, genitors I-04, II-01 and II-05 167 

presented a positive GCA in both environment in control. 168 

In terms of GCA, the high and positive values indicate the importance of additive effects 169 

on the expression of grain yield at the different systems in this study (Table 2). This is preferable 170 
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for selection of parents with high grain yield performance under A. brasilense inoculation or 171 

under nitrogen (low or high application). High estimates for GCA, either positive or negative, 172 

indicate more or less expression of the genes related to a trait on the average of all crosses 173 

involving the respective parent, and assures a good perspective for the selection process herein 174 

proposed.  175 

For a set of parents, this directly involves artificial selection of plants with desirable 176 

traits  that also produce a progeny with increased or favorable performance (Rocha et al. 2014). 177 

Nevertheless, we should keep in mind that this fact may be difficult to accomplish, mainly 178 

because of the complex genetic inheritance of that trait.  179 

In the same way, the genitor II-06 is seen as having potential to increase the grain yield 180 

only under A. brasilense inoculation, as indicated by its positive effect of GCA estimates. This 181 

situation should take attention of breeders in breeding programs, as these lines will produce 182 

synthetic population with higher grain yield, mainly under A. brasilense inoculation. As already 183 

emphasized by Vencovsky and Barriga 1992, the GCA effects are associated with the allele 184 

frequency in the parents, so the positive and negative expression of the trait will lead to the high 185 

and low frequencies of the favorable allele. Therefore, it is possible to produce genotypes with 186 

increased grain yield under A. brasilense inoculation replacing conventional source of nitrogen 187 

in fertilizer application. 188 

The diallel crossing method provides relative information regarding the responses of 189 

parents between each other (Cruz and Vencovsky 1989), and as state Vivas et al. 2014, mixed 190 

model is an efficient approach to estimate combining ability effects and the parents’ responses 191 

in combinations with other genitors for hybrids formation. 192 

Considering the SCA estimates for grain yield in the Azospirillum system, the following 193 

crosses exhibited the higher positive values: “I-08 x II-06”, “I-07 x II-06”, “I-06 x II-02”, “I-194 
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05 x II-02”, “I-04 x II-01”, “I-03 x II-01”, “I-02 x II-04”, “I-01 x II-02”, “I-01 x II-04” (Table 195 

3). Moreover, all these aforementioned hybrids presented positive values in both agricultural 196 

years, which highlights the potential of the involved parents in hybrid combinations under A. 197 

brasilense inoculation. Among these hybrids, the combinations “I-08 x II-06”, “I-02 x II-04” 198 

and “I-01 x II-02” also presented positive values in both agricultural years in nitrogen system. 199 

Thus, these hybrids stood out for SCA nitrogen-use efficiency and were the most promising 200 

combination to be used to increase grain yield under A. brasilense inoculation since the desired 201 

positive SCA value can be used for future breeding programs. Besides, the “I-01 x II-02” was 202 

the only combination, which presents a positive SCA value in the A. brasilense inoculation 203 

compared to the control and nitrogen system. This result emphasizes the potential of these lines 204 

involved in these hybrids regarding to express dominance effect in combination only under A. 205 

brasilense inoculation.  206 

Furthermore, in breeding programs, the ideal is to select hybrid combinations with high 207 

specific combining ability estimation, involving at least one parent with high GCA. This ware 208 

observed in those hybrid combinations, which at least one parent were selected as promising, 209 

based on GCA and BLUP (Table 4). This result may show that additive and non-additive 210 

genetic effects were acting in the same direction in different crosses for improvement of grain 211 

yield under A. brasilense inoculation (Aslam et al. 2017).  212 

The best linear unbiased predictor (BLUP), although not yet widely used in annual 213 

plants, has shown great potential for more relevant genetic progress in diallel design (Oliveira 214 

et al. 2016). According to Bernardo 1995, BLUP can effectively predict when the relationship 215 

degree between the parents is known. In this study, the BLUP had been used to select the best 216 

parental line in terms of A. brasilense and nitrogen efficiency use. The selection was made on 217 

those parents that presented positive BLUP estimates and contributed to increase the AzEU and 218 
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NUE. In general, the values recorded on genitors were found ranging between 0.732 to 0.738, 219 

and 1.91 to 1.98 in NUE’BLUP and AzUE’BLUP, respectively (Table 4). This reveled that all 220 

lines tested in this study presented the greatest performance under A. brasilense inoculation 221 

instead of nitrogen fertilization to increase grain yield. Beside of that, the lines that contributed 222 

to increase the efficiency on AzUE’BLUP were not the same in NUE’BLUP. Therefore, this 223 

situation allowed us to select the best genitors to be use in low nitrogen condition.  224 

According to this method, the parents I-01 and I-02 and II-02, II-05, II-06 were selected 225 

to be included in A. brasilense’ breeding program. Moreover, the genitors II-03 and I-04 were 226 

selected based on their positive GCA value on control and their good performance to increase 227 

the nitrogen-use efficiency.  228 

Overall, considering a combined selection from BLUP and GCA method, the genitors 229 

I-01, I-02, II-05, and II-06 were considered the most promising parental lines to obtain good 230 

genotypes. High correlation between BLUP and CGC estimates was already reported (Oliveira 231 

et al. 2016). For both the BLUP and GCA, it was possible to identify, at least, one genitor 232 

included in all best hybrid combination. 233 

Considering the conditions of this study, the combination “I-08 x II-06”, “I-02 x II-04” 234 

and “I-01 x II-02” and parents involved in these crosses were selected for development of 235 

hybrids. The genitors, I-01, I-02, I-08, II-01, II-02, II-04, II-05 and II-06, were selected to 236 

explore basic population in A. brasilense-use efficiency breeding program. 237 

 238 
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6. Tables 297 

 298 

Table 1. Restricted maximum likelihood (REML) estimates of variance components for grain 299 
yield (kg ha-1) over three nitrogen environmental systems. 300 

Variance 

Component Control Nitrogen Azospirillum 
2

a  7327.08 800412.20 406963.73 
2

SCAxEnv  1053209.92 276634.81 229941.24 
2

d  37794.91 7633.16 85416.74 
2

GCAxEnv  21967.66 253143.51 225528.23 
2

e  847507.85 243408.26 306103.57 
2

f  1967807.44 1581231.96 1253953.54 
2

rh  0.003+-  0.017 0.51+-  0.20 0.32+-  0.16 

GenxEnvr  0.037 0.50 0.45 

X  7159.56 7938.51 7335.29 
2

a = additive genetic variance; 
2

GCAxEnv  and 
2

SCAxEnv = GCA x Season and SCA x Season 

interaction, respectively; 
2

d = dominance genetic variance; 
2

f = Individual phenotypic 

variance; 
2

rh = narrow-sense Heritability; GenxEnvr = Genotypic x Environment correlation; X

= Overall mean of the experiment 

 301 

  302 
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 303 

Table 2. Estimates of the predicted additive genetic effect (GCA) of the parental lines for grain 304 
yield (kg ha-1) under three nitrogen systems (control, nitrogen and Azospirillum) in 305 
two years. 306 

Genotypes 
Control Nitrogen Azospirillum 

Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 

I 

01 -10.73 34.54 1041.75 1281.72 819.01 613.97 

02 -8.92 -1.64 1774.32 1193.05 722.02 623.54 

03 14.65 -18.98 -461.90 -828.35 45.05 -481.79 

04 33.04 15.17 -325.75 -309.60 -66.73 16.04 

05 -20.02 20.75 -843.62 -622.62 -506.04 -844.90 

06 2.86 -2.45 -888.01 -597.00 -469.57 330.21 

07 13.72 -21.82 286.13 394.59 -180.48 -137.14 

08 -24.60 -25.56 -582.92 -511.77 -363.25 -119.93 

I

I 

01 40.85 39.40 797.35 1058.81 433.66 762.60 

02 -57.91 -15.98 -238.63 -587.55 -171.21 138.12 

03 32.54 9.94 -1325.02 -630.04 -898.19 -493.38 

04 13.17 -13.14 -1008.63 -442.34 -1028.49 -1189.64 

05 44.30 8.28 1246.21 773.58 1191.80 360.24 

06 -72.95 -28.49 528.72 -172.44 472.44 422.05 

 Env-1 and Env-2: agricultural year 2013/2014 and 2014/2015, respectively; I and II: 

Heterotic group 1 and 2, respectively.  

307 
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Table 3. Estimates of SCA effects to grain yield (kg ha-1) under three nitrogen systems (control, nitrogen and Azospirillum) in two years. 

II 01 02 03 04 05 06 

I Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 Year-1 Year-2 
 ------------------------------Control------------------------------ 

01 -181.9 356.3 -1623.3 -661.5 871.8 489.1 -481.3 1985.8 128.3 322.0 -198.7 362.2 

02 1889.6 779.9 -1351.4 -491.1 -103.1 241.7 1314.2 -308.8 -1339.6 -227.8 -1062.1 51.2 

03 163.9 -49.9 1134.1 -237.9 -502.9 -551.1 1613.0 -1469.9 28.7 497.3 -949.7 75.2 

04 1185.7 1096.0 221.6 1810.0 902.4 -1118.5 -97.1 -745.6 328.5 -560.2 -298.8 47.9 

05 -1036.2 139.4 -239.7 178.9 178.7 358.1 -79.4 -537.3 278.4 1570.9 -1034.5 264.9 

06 284.2 -78.0 -688.3 -396.2 991.8 -536.5 172.3 1385.6 1062.7 -754.6 -1556.1 136.4 

07 483.9 -302.2 -522.7 -336.9 261.0 865.2 -39.3 -310.1 154.8 -610.5 1132.4 -1241.4 

08 -412.9 295.32 -1063.2 19.6 -295.5 390.1 -1140.7 -1259.5 2594.9 -451.2 1078.4 -482.1 
                     ------------------------------Nitrogen------------------------------  

01 373.3 -42.1 -181.5 -44.6 -249.6 238.0 17.8 131.1 100.1 311.0 24.2 15.3 

02 -12.5 14.2 -164.3 -555.4 154.9 263.3 -72.3 -99.3 164.0 277.1 1008.1 -92.4 

03 -171.4 330.2 -174.8 -205.8 -76.6 -78.1 -257.6 -427.2 762.8 -388.9 125.6 177.0 

04 192.2 301.7 299.7 104.2 -236.6 -359.3 -471.9 78.1 254.6 162.8 -150.4 -364.8 

05 49.5 -448.5 -420.6 300.7 -469.8 444.4 -379.4 174.4 657.2 -406.4 102.9 -41.8 

06 1.3 -89.4 444.2 132.0 -410.7 123.1 337.1 -110.5 -746.7 -97.9 -164.8 139.2 

07 -45.7 719.5 484.4 -382.0 -182.0 234.8 -15.8 219.5 -288.3 -203.5 30.6 -368.3 

08 -395.5 -222.9 -29.0 146.3 419.6 -398.6 7.0 436.1 -86.1 130.8 -157.0 -177.2 
                        ------------------------------Azospirillum------------------------------  

01 -252.4 171.2 245.0 149.7 343.9 -38.8 83.4 297.0 392.3 -531.2 -286.3 59.8 

02 92.5 -162.6 -130.2 43.4 -41.1 33.5 278.4 54.4 -4.1 285.6 202.6 -57.1 

03 343.0 126.9 -20.9 3.4 -124.6 125.9 -220.7 -679.4 531.4 -153.1 -67.6 -57.3 

04 341.1 249.2 -488.6 642.1 35.8 -325.6 -38.1 -482.6 193.3 27.4 -139.2 -37.2 

05 -77.9 294.0 73.1 150.6 -236.3 -180.4 4.3 -321.1 -19.7 -390.3 303.1 -197.0 

06 -182.2 -138.3 43.4 101.2 -219.6 782.4 -149.7 388.4 -232.1 -88.1 -105.7 -261.1 

07 116.4 -182.6 -157.8 -106.0 -196.4 -293.5 116.1 -51.0 -65.0 421.9 72.2 185.3 

08 -451.3 242.0 113.3 -676.5 -281.9 1.5 -400.0 139.3 395.0 -76.5 270.1 511.3 
Environment-1 and Environment-2: agricultural year 2013/2014 and 2014/2015, respectively; H1 and H2: Heterotic group I and II, respectively. 
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Table 4. Estimate of average REML/BLUP to the A. brasilense-use efficiency (AzUE’BLUP) 1 

and nitrogen use efficiency (NUE´BLUP) on parental maize lines.  2 

Order Genotypes 

AzUE´BLU

P Order Genotypes 
NUE´BLUP 

--g-- --g-- 

1 II-L06 0.07 1 II-L03 0.0006 

2 II-L02 0.06 2 I-L04 0.0035 

3 I-L02 0.04 3 I-L05 0.0032 

4 I-L01 0.04 4 I-L03 0.0028 

5 I-L08 0.01 5 I-L06 0.0026 

6 II-L05 0.003 6 II-L04 0.0016 

7 I-L06 -0.004 7 II-L05 -0.0003 

8 I-L05 -0.007 8 II-L01 -0.0012 

9 I-L03 -0.015 9 II-L02 -0.0014 

10 II-L01 -0.02 10 I-L08 -0.0018 

11 I-L07 -0.03 11 I-L07 -0.0026 

12 I-L04 -0.03 12 I-L01 -0.0032 

13 II-L04 -0.04 13 I-L02 -0.0045 

14 II-L03 -0.05 14 II-L06 -0.0047 

g: Genotypic value; I and II: Heterotic group 1 and 2, respectively; AzUE: A. brasilense-use 

efficiency; NUE: Nitrogen-use efficiency. 

 3 
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CAPITULO 4 – Seleção de genótipos de milho eficientes ao uso de Azospirillum brasilense 4 

e nitrogênio 5 
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 19 

Resumo – A necessidade de se encontrar formas alternativas de fornecimento de nitrogênio 20 

para as plantas de forma ecológica, sustentável e de baixo custo, bem como a necessidade de se 21 

desenvolver genótipos eficientes ao uso deste nutriente é uma realidade atualmente. Portanto, 22 

o objetivo do presente trabalho foi selecionar híbridos de milho eficientes no uso do nitrogênio 23 

e da utilização de Azospirillum brasilense em ambientes contrastantes quanto à disponibilidade 24 

de nitrogênio no solo. Os experimentos foram conduzidos em três safras no delineamento de 25 

blocos casualizados com duas repetições, 48 híbridos simples e três testemunhas. Em cada safra 26 

foram realizados três experimentos, os quais eram diferenciados pela aplicação de A. brasilense, 27 

aplicação de nitrogênio em cobertura e sem nenhuma aplicação. O caráter considerado foi a 28 

produtividade de grãos. Os híbridos 11, 5, 12 e 19 são os mais promissores quanto à eficiência 29 

no uso de Azospirillum brasilense e em baixo nitrogênio. O híbrido 11 é o mais próximo do 30 

genótipo ideal dentre o conjunto de híbridos avaliados para a produtividade de grãos. Os 31 

ambientes sob aplicação de A. brasilense (A2 e A5) possuem maior capacidade de discriminar 32 

os genótipos.  33 

 34 

mailto:rodolfobuzinaro@hotmail.com
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Termos para indexação: Zea mays, bactéria diazotrófica, GGE biplot, interação GxA.   35 
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Selection of maize genotypes efficient in the use of nitrogen in response to the 36 

application of Azospirillum brasilense and nitrogen 37 

 38 

ABSTRACT - The need to find alternative forms of nitrogen supply to the plants in an 39 

ecological, sustainable and low cost manner, as well as the need to develop efficient genotypes 40 

in the use of nitrogen is a reality today.  The aim of this study was to identify efficient corn 41 

genotypes in the use of nitrogen and Azospirillum brasilense in contrasting environments as the 42 

availability of nitrogen in the soil. The experiments were conducted in three harvests in a 43 

randomized block design with two replicates and three controls. In each harvest, three 44 

experiments were carried out, which were differentiated by the application of A. brasilense, 45 

application of nitrogen in cover and without any application. The character considered was 46 

grain yield. The hybrids 11, 5, 12 and 19 are the most promising for the efficiency in the use of 47 

A. brasilense and low nitrogen. The hybrid 11 is the closest to the ideal genotype among the set 48 

of experimental hybrids evaluated to grain yield. The environments under application of A. 49 

brasilense (2 and 5) have a greater ability to discriminate genotypes. The GGE biplot method 50 

allows the identification of genotypes efficient to the use of nitrogen and A. brasilense. 51 

 52 

Index terms: Zea mays, bactéria diazotrófica, GGE biplot, interaction GxE. 53 

 54 

1. Introdução 55 

O milho é um dos cereais mais produzidos no mundo e também uma das culturas mais 56 

exigentes em nitrogênio para garantir sua elevada produtividade. Ademais, tem-se aumentado 57 

a preocupação com a preservação e conservação ambiental, corroborando com os estímulos às 58 

novas tecnologias para a produção agrícola com abordagens ecológicas mais rentáveis, visando 59 

nortear o uso responsável dos recursos naturais e do meio ambiente (HUNGRIA, 2010). 60 
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Na busca de fontes alternativas de fornecimento de nitrogênio às plantas, diversos 61 

estudos têm sido realizados com bactérias diazotróficas capazes de fixar o nitrogênio 62 

atmosférico no solo e estimular o desenvolvimento das plantas. A inoculação em gramíneas 63 

com as bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Azospirillum tem como propósito reduzir a 64 

necessidade da utilização de nitrogênio mineral por meio da fixação biológica, mostrando-se 65 

uma possível alternativa no fornecimento deste nutriente para as plantas (DÖBEREINER, 66 

1995).  67 

No mesmo sentido, a seleção de genótipos que sejam mais produtivos e eficientes na 68 

utilização do Azospirillum pode trazer aumento da massa seca e da produtividade de grãos, 69 

principalmente, se a associação entre a bactéria e os cultivares ocorrer em condições de baixa 70 

disponibilidade de nitrogênio. Estudos relacionados à interação entre genótipos x ambientes 71 

demonstram que há respostas diferenciadas dos genótipos quando inoculados com Azospirillum 72 

(BARTCHECHEN et al., 2010). 73 

Na cultura do milho, a interação do Azospirillum varia em função do genótipo, da época 74 

de semeadura, das condições de solo, dos fatores edafoclimáticas e dos tratos culturais, que por 75 

sua vez, refletem também no desenvolvimento e permanência das bactérias no solo. Dessa 76 

forma, a interação genótipos x ambientes tem sido um dos principais fatores que limitam a 77 

eficiência dos programas de melhoramento (BARTCHECHEN et al., 2010). 78 

Nos programas de melhoramento de plantas, uma grande quantidade de genótipos é 79 

avaliada em diferentes locais, anos e épocas de semeadura tornando-se, muitas vezes, difícil de 80 

se determinar uma resposta constante dos genótipos em função do ambiente, pois a interação 81 

reduz a correlação entre os valores fenotípicos e genotípicos, dificultando a seleção e a 82 

recomendação de genótipos (YAN & HOLLAND, 2010). 83 

Com a finalidade de fornecer informações aos melhoristas sobre a interação dos 84 

genótipos com os ambientes, bem como gerar informações pertinentes aos ambientes de estudo, 85 
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a análise GGE biplot permite a visualização gráfica dos dados obtidos, tornando-se uma das 86 

mais indicadas e mais adaptadas aos modelos biológicos, pois possibilita analisar a interação 87 

GxA uma vez que permite a visualização da inter-relação entre os genótipos, ambientes e da 88 

interação entre ambos (YAN, 2011). 89 

Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi selecionar híbridos de milho 90 

eficientes no uso do nitrogênio e Azospirillum brasilense em ambientes contrastantes quanto a 91 

disponibilidade de nitrogênio no solo. 92 

 93 

2. Material e Métodos 94 

Foram utilizados 48 híbridos e três híbridos comerciais (DKB - 390, L3805D x L0805F 95 

e XB-70202), os quais estão apresentados na Tabela 1. Os 48 híbridos foram obtidos pelo 96 

cruzamento em esquema dialelo parcial de linhagens selecionadas na geração S6, pertencentes 97 

a dois grupos heteróticos. O grupo heterótico I (HI) foi composto por 8 linhagens e o grupo 98 

heterótico II (HII) foi composto por 6 linhagens desenvolvidas pelo Programa de Genética e 99 

Melhoramento de Plantas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiros” – ESALQ/USP. 100 

Os genótipos foram avaliados em três safras (safra 2013/2014, segunda safra 2014 e 101 

safra 2014/2015) no município de Jaboticabal-SP (Latitude 21º 14’ 05’’ S, longitude 48º 17’ 102 

09’’ W e altitude de 614 m), o qual possui clima Aw de acordo com a classificação de Koeppen 103 

(1948) e solo classificado como latossolo vermelho eutrófico.  104 

As semeaduras foram realizadas de acordo com o zoneamento agrícola local para a 105 

cultura do milho e o manejo do solo e os tratos culturais foram os mesmos para todas as safras, 106 

obedecendo os estádios fenológicos e as necessidades da cultura. 107 

Em cada safra foram realizados três experimentos onde todos receberam preparo de solo 108 

convencional com adubação de plantio sob dose de 350 kg ha-1 de adubo formulado 08-28-16. 109 

O controle de plantas daninhas e pragas foi realizado com base nas recomendações para a 110 
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cultura do milho, que foi conduzida sob sistema de sequeiro. Dos três experimentos em cada 111 

safra, um não recebeu dose nem de nitrogênio nem de A. brasilense (controle), um recebeu 112 

aplicação apenas de nitrogênio em cobertura e o outro recebeu apenas aplicação de A. 113 

brasilense. 114 

A aplicação de A. brasilense foi realizada com o auxílio de uma bomba costal. A calda 115 

foi preparada sob dosagem de 600 mL ha-1 e aplicada com bico tipo leque, com vazão de 50 L 116 

ha-1, sendo utilizado o produto QualyFix Gramíneas®, o qual possui uma mistura de estirpes 117 

do tipo AbV5 e AbV6, contendo cinco milhões de bactérias mL-1. A aplicação de nitrogênio 118 

em cobertura foi realizada manualmente com 168 kg de N/ha, utilizando como fonte a ureia. 119 

Ambas as aplicações foram realizadas entre as linhas de plantio, distribuídos em filete 120 

contínuo na parcela, a 10 cm do colo das plantas, quando elas estavam entre os estádios V3 e 121 

V5 de desenvolvimento.  122 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com duas 123 

repetições, sendo a parcela experimental constituída por uma linha de quatro metros de 124 

comprimento, com espaçamento de 80 cm entre linhas e 20 cm entre plantas, resultando em um 125 

estande de 20 plantas por parcela e uma população de 62.500 plantas por hectare. Avaliou-se a 126 

produtividade de grãos (PROD) obtida pela pesagem dos grãos de cada parcela, corrigindo-se 127 

a umidade para 13% e convertida para kg.ha-1. 128 

Inicialmente, foi realizada uma análise de variância para cada ambiente, com intuito de 129 

verificar a homogeneidade das variâncias residuais. Posteriormente foi realizada a análise de 130 

variância conjunta, considerando os efeitos de genótipos e ambientes com o intuito de obter a 131 

matriz GE. Cada combinação de safra/sem aplicação, safra/A. brasilense safra/nitrogênio foi 132 

considerado um ambiente distinto e, portanto, foram considerados nove ambientes nessa 133 

análise. 134 



67 
 

  

A análise multivariada GGE Biplot foi fundamentada nas informações de médias 135 

fenotípicas, considerando o seguinte modelo: Ȳij - µ = Gi + Ej + GEij, em que, Ȳij representa 136 

a média fenotípica do genótipo i no ambiente j; μ é a constante geral; Gi é o efeito aleatório do 137 

genótipo i; Ej é efeito fixo do ambiente j; e GEij é o efeito aleatório da interação entre o genótipo 138 

i com o ambiente j.  139 

O modelo GGE Biplot não separa o efeito de genótipos (G) do efeito da interação 140 

genótipos x ambientes (GE), mantendo-os juntos em dois termos multiplicativos, representados 141 

na equação: Yij - µ - βj = g1ie1j + gi2e2j + ɛij, em que, Yij é o desempenho esperado do 142 

genótipo i no ambiente j; µ é a constante geral das observações; βj é o efeito principal do 143 

ambiente j; g1i e e1j são os escores principais para o i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente, 144 

respectivamente; gi2 e e2j são os escores secundários para o i-ésimo genótipo no j-ésimo 145 

ambiente, respectivamente; e ɛij é o resíduo não explicado por ambos os efeitos (“ruído”).  146 

Assim, a construção do gráfico Biplot no modelo GGE foi realizado por meio da 147 

dispersão simples de g1i e gi2 para genótipos e e1j e e2j para ambientes, por meio da 148 

Decomposição em Valores Singulares (DVS), conforme a equação: Yij -μ - βj = λ1ξi1η1j + 149 

λ2ξi2η2j + εij, em que λ1 e λ2 são os maiores autovalores do primeiro e segundo componentes 150 

principais ACP1 e ACP2, respectivamente; ξi1 e ξi2 são os autovetores do i-ésimo genótipo 151 

para ACP1 e ACP2, respectivamente; e η1j e η2j são os autovetores do j-ésimo ambiente para 152 

ACP1 e ACP2, respectivamente. A análise GGE Biplot foi realizada com auxílio do software 153 

R (R Development Core Team, 2014). 154 

 155 

3. Resultados e Discussão 156 

Na Tabela 2, o coeficiente de variação (CV%), indicou boa precisão dos resultados 157 

obtidos nas avaliações pois ficaram compreendidos dentro dos limites aceitáveis para a cultura 158 

do milho (Fristche-Neto et al., 2012).  159 
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Observou-se efeito significativo para as fontes de variação genótipos, ambientes e 160 

também para a interação G x A para a produtividade de grãos, sugerindo que os genótipos 161 

diferem entre si e que a seleção poderá ser eficiente. Quanto à significância para os ambientes, 162 

sugere-se que as combinações safra/sem aplicação, safra/A. brasilense e safra/nitrogênio 163 

diferem entre si e a significância para interação indica inconsistência do desempenho dos 164 

genótipos nos ambientes. Assim, o melhor genótipo em um ambiente pode não ser o melhor em 165 

outro ambiente. A média geral dos genótipos foi de 6050 kg ha-1, sendo superiores à média 166 

nacional de 5.409 kg ha-1 (CONAB, 2017), indicando potencialidade produtiva destes 167 

genótipos. 168 

Os dois primeiros componentes principais explicaram 74,55% da variação total (Tabela 169 

3). Desta forma, o método GGE Biplot explicou grande proporção da soma de quadrados de 170 

genótipos e da interação GE, indicando que há alta confiabilidade nos resultados produzidos 171 

pela análise multivariada. 172 

Quanto ao índice relação de informação (IR), é importante salientar que qualquer 173 

componente principal com um valor de IR substancialmente menor do que 1,0 exerce pouca 174 

informação, ao passo que, um componente principal com um valor de IR superior a 1,0, traz 175 

padrões importantes, isto é, sintetiza informações de genótipos e ambientes (YAN & TINKER, 176 

2006). 177 

Todavia, o uso de IR como critério para a retenção de CP pode levar a poucos CP quando 178 

há padrões dominantes, o que pode esconder os padrões mais fracos que podem ser mais 179 

relevantes. Por outro lado, muitos CP podem ser mantidos quando não há padrões fortes. Desta 180 

forma, os dois primeiros componentes principais com IR de 5,16 e 1,55, respectivamente, como 181 

pode ser observado, possuem padrões importantes. Isto posto, a análise GGE Biplot pode ser 182 

considerada adequada para representar os padrões relacionados à interação GE. 183 
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Com relação ao desempenho produtivo dos genótipos, aquele posicionado no vértice do 184 

polígono, tem a maior distância da origem que todos os genótipos dentro do setor delimitado 185 

por ele, sendo classificados como os mais responsivos. Estes podem ser os melhores ou piores 186 

em alguns ou em todos os ambientes e podem ser utilizados para identificar possíveis mega-187 

ambientes. Os genótipos localizados no interior do polígono são os menos responsivos aos 188 

estímulos dos ambientes (Figura 1). 189 

Neste contexto, os ambientes agrupados dentro do polígono são considerados similares 190 

em relação à influência ambiental gerada sobre os genótipos. Pode-se observar dois 191 

agrupamentos ambientais (mega-ambiente 1 e 2), um formado pelos ambientes A2, A3, A7, A8 192 

e A9 e o outro formado pelos ambientes A1, A4, A5 e A6 (Figura 1). O genótipo 51 localizado 193 

em um dos vértices do polígono no mega-ambiente 1, foi o mais favorável para aquele grupo 194 

de ambientes, assim como o genótipo 49 no mega-ambiente 2. Deste modo, pode-se inferir que 195 

estes genótipos possuem o maior rendimento em pelo menos um dos ambientes e estão entre os 196 

genótipos com melhor desempenho nos outros ambientes do grupo (YAN & RAJCAN, 2002). 197 

Pode-se observar também que os híbridos 1, 5, 11 e 47 apresentaram superioridade em relação 198 

aos demais híbridos. 199 

Como os mega-ambientes foram formados por ambientes com baixa disponibilidade de 200 

nitrogênio, ideal disponibilidade de nitrogênio e ambiente formado sob Azospirillum brasilense, 201 

sendo que o mega-ambiente 1 foi constituído por ambientes nas safras e o mega-ambiente 2 foi 202 

constituído por ambientes na segunda safra,  pode-se dizer então que os genótipos são prováveis 203 

fontes de alelos favoráveis para a eficiência no uso do nitrogênio e do Azospirillum brasilense, 204 

apresentando potencial para serem utilizados como genitores em programas de melhoramento, 205 

com o intuito de aumentar a frequência de alelos favoráveis por meio de métodos adequados de 206 

melhoramento genético. Essa recombinação será mais eficiente quanto maior a influência da 207 

aditividade na expressão da eficiência ao uso do nitrogênio (EUN) e do Azospirillum brasilense. 208 
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Os trabalhos da literatura têm relatado que os efeitos aditivos têm maior importância para os 209 

componentes da EUN (DOVALE et al., 2012; WORKU et al., 2008). Todavia, para a eficiência 210 

no uso do Azospirillum brasilense, não se tem relatos sobre o controle do caráter.  211 

Deve-se salientar, ainda, que quando os genótipos dão origem a vértices do polígono, 212 

mas não contêm nenhum ambiente agrupado, são considerados desfavoráveis aos grupos de 213 

ambientes testados, revelando baixa responsividade e produtividade. Desse modo, os genótipos 214 

localizados nos setores por eles compreendidos, também são desfavoráveis à recomendação 215 

como genitores em programas de melhoramento objetivando aumentos na expressão da 216 

característica em condições de estresse. Assim, os híbridos nestes setores podem ser 217 

considerados como não eficientes e não responsivos ao uso do nitrogênio e Azospirillum 218 

brasilense (Figura 1).  219 

A produtividade de grãos e estabilidade dos genótipos foram avaliadas a partir da 220 

coordenação do ambiente médio (AEC) (Figura 2). Neste método um ambiente ideal é definido 221 

a partir da média dos escores dos componentes principais de todos os ambientes, definido pelo 222 

pequeno círculo. A linha que passa pela origem do biplot e pelo ambiente ideal é chamada de 223 

eixo do ambiente ideal e representa a AEC abscissa. A AEC ordenada é o eixo que passa pela 224 

origem do biplot e é perpendicular a AEC abscissa e indica um maior efeito da interação 225 

genótipos x ambientes e menor estabilidade, e ainda separa os genótipos que estão abaixo e 226 

acima da média (YAN & TINKER, 2006; YAN et al. 2007; YAN, 2011). 227 

Os genótipos mais produtivos de forma decrescente são os híbridos 49, 51, 11, 5, 47, 228 

23, 1, 50 e 41. Deve-se salientar que o híbrido 11 apresentou boa média de produtividade e 229 

estabilidade nos ambientes com baixa e ideal disponibilidade de nitrogênio e Azospirillum 230 

brasilense, podendo ser uma ótima opção de cultivo como um híbrido eficiente e responsivo ao 231 

nitrogênio e A. brasilense.  232 
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Nas análises GGE biplot o genótipo “ideal” é definido pelo maior comprimento do vetor 233 

e zero interação G x E, como está representado por uma seta no centro do menor círculo na 234 

Figura 3. Embora esse genótipo ideal não exista na realidade, ele é usado como referência para 235 

a avaliação dos demais genótipos. O genótipo que está mais próximo do ideal, é o desejável 236 

para os melhoristas de plantas. Os demais círculos concêntricos auxiliam a visualização da 237 

distância entre cada genótipo com o genótipo ideal. 238 

Deste modo, os híbridos 51, 11 e 49, alocados no primeiro e terceiro ciclo concêntrico, 239 

respectivamente, são os mais próximos do genótipo “ideal” em termos de produtividade de 240 

grãos e estabilidade fenotípica. O genótipo 51 é um híbrido comercial utilizado como 241 

testemunha, deste modo, esperava-se boa performance deste. O híbrido 11, formado pela 242 

combinação híbrida das linhagens (IG-3-2 x IG-4-5) foi o mais próximo do genótipo ideal entre 243 

o conjunto de híbridos avaliados, podendo-se inferir a existência de complementação gênica, 244 

no qual pelo menos um dos genitores possuem alelos favoráveis para eficiência no uso do 245 

nitrogênio e A. brasilense. 246 

A capacidade de discriminação dos ambientes é uma medida importante, pois, uma vez 247 

que o ambiente não possui capacidade de discriminação, este não fornece informações sobre os 248 

genótipos, tornando-se então com pequena utilidade. Além disso, outra medida importante de 249 

um ambiente de teste é a sua representatividade do ambiente alvo. Se um ambiente for não 250 

representativo, além de pouco inútil, será também tendencioso, uma vez que, este pode fornecer 251 

informações tendenciosas sobre os genótipos avaliados (YAN & KANG, 2002). Deste modo, a 252 

capacidade de discriminação e representatividade dos ambientes pode ser realizada no gráfico 253 

denominado “Discriminante vs Representante” (Figura 4).  254 

Os círculos concêntricos no biplot ajudam a visualizar o comprimento dos vetores do 255 

ambiente, que é proporcional ao desvio padrão dentro dos respectivos ambientes e é uma 256 

medida da capacidade de discriminação dos ambientes. Portanto, entre os nove ambientes 257 
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avaliados, os A4, A2, A5, A6 e A3 foram os ambientes com maior capacidade de discriminar 258 

os híbridos. 259 

O ambiente médio, representado pelo círculo pequeno no final da seta, tem as 260 

coordenadas médias de todos os ambientes de teste e o eixo do ambiente médio (AEA) é a linha 261 

que passa pelo ambiente médio e a origem biplot (YAN & TINKER, 2006; YAN et al., 2007). 262 

Um ambiente de teste que tem um ângulo menor com a AEA é mais representativo que os outros 263 

ambientes. Assim, os ambientes A1 e A9, sendo safra sob baixo nitrogênio e safra sob aplicação 264 

de nitrogênio, respectivamente, foram os ambientes mais representativos, entretanto estes 265 

ambientes não apresentam a capacidade discriminatória.  266 

Os ambientes de teste discriminatório, mas não representativo, como os ambientes A4, 267 

A2, A5, A3 e A6 são úteis para selecionar genótipos especificamente adaptáveis se os ambientes 268 

alvos podessem ser divididos em mega ambientes ou são úteis para o descarte de genótipos 269 

instáveis se o ambiente de interesse for um único mega ambiente (YAN & TINKER, 2006; 270 

YAN et al, 2007). 271 

Os ambientes A2, A5 e A8 constituem ambientes com aplicação de A. brasilense, os 272 

ambientes A3, A6 e A9 com adubação de nitrogênio e os ambientes A1, A4 e A7 sem adubação 273 

nitrogenada e A. brasilense. É interessante observar que os ambientes com A. brasilense 274 

possuem maior capacidade de discriminação dos genótipos, deste modo, a variabilidade 275 

existente entre os genótipos possuirá maior expressão nestes ambientes, o que possibilita a 276 

seleção mais acurada de híbridos eficientes no uso do A. brasilense. 277 

Quanto à relação entre os ambientes (Figura 5), as linhas que conectam a origem do 278 

biplot e os marcadores dos ambientes são chamadas de vetor dos ambientes. O ângulo formado 279 

entre os vetores de dois ambientes está relacionado ao coeficiente de correlação entre eles. O 280 

cosseno do ângulo entre os vetores de dois ambientes faz inferência sobre o coeficiente de 281 
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correlação genética entre eles. Os ângulos agudos indicam uma correlação positiva, ângulos 282 

obtusos uma correlação negativa e ângulos retos sem correlação (YAN & KANG, 2002).  283 

Pode-se observar que o maior ângulo é entre os ambientes A2 e A8 com o ambiente A5, 284 

entretanto este é moderadamente maior que 90º, podendo se inferir que a interação GE é 285 

moderadamente forte. Nota-se que os ambientes A2 e A8 são pertinentes as safras, enquanto 286 

que o ambiente A5 é pertinente a segunda safra, indicando que a interação possivelmente foi 287 

devida aos fatores ambientais, sendo possível selecionar genótipos com melhor adaptação em 288 

safras específicas. Todavia, a maioria dos ambientes estão positivamente correlacionados, pois 289 

o cosseno do ângulo entre eles é positivo, ou seja, o ângulo é menor do que 90°. Deste modo, a 290 

interação predominante é do tipo simples. Verifica-se então, que as diferenças observadas entre 291 

os híbridos se referem apenas a variabilidade entre os genótipos nos ambientes em que estes 292 

estão sendo avaliados. Este resultado facilita a fidedigna seleção dos híbridos eficientes no uso 293 

de A. brasilense e nitrogênio, uma vez que as hierarquizações relativas dos genótipos, referentes 294 

ao desempenho nos diferentes ambientes, se mantem coincidentes. 295 

Com o intuito de classificar os híbridos com base em sua performance em cada 296 

ambiente, nas Figuras 6, 7 e 8, para cada ambiente há uma linha que passa pela origem do biplot 297 

e o ambiente. Esta linha é chamada de eixo do ambiente, e ao longo dela está o ranking dos 298 

genótipos. Deste modo, os genótipos são classificados com base no desempenho do ambiente. 299 

Pode-se observar que nos ambientes com baixa disponibilidade de nitrogênio (Figuras 300 

6A, 7D e 8G), em que as figuras A e G representam a primeira safra e D a segunda safra, os 301 

híbridos 51, 49, 11 e 5 foram os mais eficientes no uso do nitrogênio, pois estes mantiveram as 302 

maiores produtividades sob baixo nitrogênio. Estes genótipos são, possivelmente, portadores 303 

de alelos favoráveis para a eficiência no uso do nitrogênio. Quanto à responsividade ao A. 304 

brasilense (Figuras 6B, 7E e 8H), pode-se perceber que os híbridos 51, 19, 12, 11 e 5 são os 305 

mais responsivos ao A. brasilense. Todavia, na segunda safra os genótipos mais responsivos ao 306 
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A. brasilense foram 49, 44, 51, 28 e 47. Esta alteração pode estar relacionada ao fato que a 307 

resposta do milho a inoculação com A. brasilense pode ser influenciada pelas condições do 308 

ambiente (SILVA et al., 2015).  309 

Quanto a responsividade ao nitrogênio os híbridos 51, 49, 19, 11, 5, e 12 se destacam 310 

na safra (Figuras 6C, 7F e 8I). Diante dos resultados, os híbridos 11, 5, 12 e 19, provenientes 311 

dos cruzamentos (IG-3-2 x IG-4-5), (IG-3-1 x IG-4-5), (IG-3-2 x IG-4-6) e (IG-3-4 x IG-4-1), 312 

respectivamente, podem ser considerados como promissores para a eficiência e responsividade 313 

ao uso do nitrogênio e A. brasilense. 314 

 315 

4. Conclusões 316 

Os híbridos 11, 5, 12 e 19 são os mais promissores para a eficiência no uso de A. 317 

brasilense e nitrogênio.  318 

O híbrido 11 é o mais próximo do genótipo ideal dentre o conjunto de híbridos 319 

experimentais avaliados.  320 

Os ambientes associados ao A. brasilense (A2 e A5) possuem maior capacidade de 321 

discriminar os genótipos.  322 

O método GGE biplot possibilita a identificação de genótipos eficientes ao uso do 323 

nitrogênio e Azospirillum brasilense. 324 
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5. Referências 326 

BARTCHECHEN, A.; FIORI, C.C.L.; WATANABE, S.H. et al. Efeito da inoculação 327 
de Azospirillum brasilense na produtividade da cultura do milho (Zea mays L.). Campo Digital, 328 
Campo Mourão, v.5, p.56-59, 2010.  329 

HUNGRIA, M.; CAMPO, R.J.; SOUZA, E.M. et al. Inoculation with selected strains 330 

of Azospirillum brasilense and  A. lipoferum improves yields of maize and wheat in Brazil. 331 
Plant Soil, Dordrecht, v.331, n.1/2, p.413-425, 2010.  Disponível em: 332 
<www.http://doi:10.1007/s11104-009-0262-0>.  333 



75 
 

  

DÖBEREINER, J.; BALDANI, V.L.; REIS, V.M. Endophytic occurrence of diazotrophic 334 

bacteria in non-leguminous crops. In: FENDRIK, I.; DEL GALLO, M.; VANDERLEYDEN, 335 

J.; ZAMOROCZY, M. de (Ed.). Azospirillum VI and related microorganisms. Berlin: 336 
Springer, 1995. p.3-14. 337 

Koeppen, W. "Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra." (1948). 338 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de 339 
grãos. Safra 2016/17. Nono levantamento. Brasília, DF, 2017. 161 p.  340 

DO VALE, J.C.; FRITSCHE-NETO, R.; BERMUDEZ, F. et al. Efeitos gênicos de caracteres 341 
associados à eficiência no uso de nitrogênio em milho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 342 
Brasília, DF, v.47, p.385-392, 2012. 343 

FRITSCHE-NETO, R.; VIEIRA, R.A.; SCAPIM, C.A. et al. Updating the ranking of the 344 

coefficients of variation from maize experiments. Acta Scientiarum:  Agronomy, Maringá, 345 
v.34, n.1, p.99-101, 2012. Disponível em: 346 
<www.http://dx.doi.org/10.4025/actasciagron.v34i1.13115>. 347 

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for   statistical computing. 348 

R Foundation for Statistical Computing,   Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 349 

http://www.R-project.org. 350 

SILVA, A.G.; DUARTE, A.P.; PIEDADE, R.C., et al. Inoculação de sementes de milho 351 
safrinha com Azospirillum e aplicação de nitrogênio em cobertura. Revista Brasileira de Milho 352 

e Sorgo, Sete Lagoas, v.14, n.3, p.358-370, 2015. 353 

WORKU, M.; BÄNZIGER, M.; FRIESEN, D. et al. Relative importance of general combining 354 

ability and specific combining ability among tropical maize (Zea mays L) inbreds under 355 
contrasting nitrogen environments. Maydica, Bergamo, v.53, p.279-288, 2008. 356 

YAN, W. GGE Biplot vs AMMI graphs for genotype-by-environment data analysis. Journal of 357 
the India Society of Agricultural Statistics, New Delhi, v.65, p.181-193, 2011. 358 

YAN, W.; HOLLAND, J.B. A heritability-adjusted GGE biplot for test environment evaluation. 359 

Euphytica, Dordrecht, v.171, n.3, p.355-369, 2010. Disponível em: 360 
<http://www.springerlink.com/content/p816144m1574x358/fulltext.pdf>. 361 

YAN, W.; KANG, M.S. GGE biplot analysis: a graphical tool for breeders, geneticists, and 362 
agronomists. Boca Raton: CRC Press, 2002. 363 

YAN, W.; KANG, M.S.; MA, B. et al. GGE Biplot vs AMMI analysis of genotype-by-364 

environment data. Crop Science, Madison, v.47, p.643-653, 2007. 365 

YAN, W.; RAJCAN, I. Biplot evaluation of test sites and trait relations of soybean in Ontario. 366 

Crop Science, Madison, v.42, p.11–20, 2002. 367 

YAN, W.; TINKER, N.A. Biplot analysis of multi-environment trial data: principles and 368 

applications. Canadian Journal of Plant Science, Ottawa, v.86, p.623-645, 2006. 369 

  370 

http://dx.doi.org/10.4025/actasciagron.v34i1.13115
http://www.r-project.org./


76 
 

  

7. Tabelas 371 

Tabela 1 – Relação da genealogia dos 48 híbridos simples experimentais obtidos pelo Programa 372 
de Genética e Melhoramento de Plantas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 373 
Queiros” – ESALQ/USP. 374 

T Genealogia   T Genealogia   T Genealogia 

1 IG-3-1 x IG-4-1  18 IG-3-3 x IG-4-6  35 IG-3-6 x IG-4-5 

2 IG-3-1 x IG-4-2  19 IG-3-4 x IG-4-1  36 IG-3-6 x IG-4-6 

3 IG-3-1 x IG-4-3  20 IG-3-4 x IG-4-2  37 IG-3-7 x IG-4-1 

4 IG-3-1 x IG-4-4  21 IG-3-4 x IG-4-3  38 IG-3-7 x IG-4-2 

5 IG-3-1 x IG-4-5  22 IG-3-4 x IG-4-4  39 IG-3-7xIG-4-3 

6 IG-3-1 x IG-4-6  23 IG-3-4 x IG-4-5  40 IG-3-7 x IG-4-4 

7 IG-3-2 x IG-4-1  24 IG-3-4 x IG-4-6  41 IG-3-7 x IG-4-5 

8 IG-3-2 x IG-4-2  25 IG-3-5 x IG-4-1  42 IG-3-7 x IG-4-6 

9 IG-3-2 x IG-4-3  26 IG-3-5 x IG-4-2  43 IG-3-8 x IG-4-1 

10 IG-3-2 x IG-4-4  27 IG-3-5 x IG-4-3  44 IG-3-8 x IG-4-2 

11 IG-3-2 x IG-4-5  28 IG-3-5 x IG-4-4  45 IG-3-8 x IG-4-3 

12 IG-3-2 x IG-4-6  29 IG-3-5 x IG-4-5  46 IG-3-8 x IG-4-4 

13 IG-3-3 x IG-4-1  30 IG-3-5 x IG-4-6  47 IG-3-8 x IG-4-5 

14 IG-3-3xIG-4-2  31 IG-3-6 x IG-4-1  48 IG-3-8 x IG-4-6 

15 IG-3-3 x IG-4-3  32 IG-3-6 x IG-4-2  49 DKB - 390 

16 IG-3-3 x IG-4-4  33 IG-3-6 x IG-4-3  50 L3805D x L0805F 

17 IG-3-3 x IG-4-5   34 IG-3-6 x IG-4-4   51 XB-70202 

T – Tratamentos, IG – Instituto de Genética da Esalq.375 
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Tabela 2 – Resumo da análise de variância conjunta p para a produtividade de grãos e os 376 

componentes de produção, avaliados em 48 híbridos de milho e três testemunhas 377 
em três safras no município de Jaboticabal, SP. 378 

    PROD 

F.V. GL  QM 

Híbridos (H) 50 32479600** 

Ambientes 

(A) 
8 1109549927** 

H x A 400 27314316** 

Resíduo 450 4429445 

Media  6949 - 

CV % 13,58 - 

**, *, ns significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente.  PROD: produtividade de 379 
grãos, em Kg ha-1.380 
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Tabela 3. Valor singular, variação explicada, proporção acumulada e relação da informação 

(IR) dos oito componentes principais (PCs) da análise GGE Biplot. 

PC Valor singular % explicada % acumulada IR 

1 36,15 57,38 57,38 5,16 

2 10,82 17,17 74,55 1,55 

3 6,23 9,89 84,44 0,89 

4 4,74 7,53 91,97 0,68 

5 3,80 6,03 97,99 0,54 

6 2,43 3,86 101,86 0,35 

7 1,80 2,85 104,71 0,26 

8 0,88 1,40 106,11 0,13 
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8. Figuras 

 

Figura 1. GGE Biplot representando o gráfico "quem venceu onde" (which won where) para a 

produtividade de grãos de 51 híbridos simples de milho avaliados em ambientes com 

baixa disponibilidade de nitrogênio (A1, A4 e A7), ideal disponibilidade de 

nitrogênio (A3, A6 e A9) e inoculação com Azospirillum brasilense (A2, A5 e A8). 
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Figura 2. Adaptabilidade e estabilidade de 51 híbridos simples de milho nos ambientes com 

baixa disponibilidade de nitrogênio (A1, A4 e A7), ideal disponibilidade de 

nitrogênio (A3, A6 e A9) e inoculação com Azospirillum brasilense (A2, A5 e A8) 

para a produtividade de grãos. 
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Figura 3.  GGE Biplot comparando 51 híbridos simples de milho avaliados com a estimativa 

de um genótipo ideal para a produtividade de grãos em ambientes com baixa 

disponibilidade de nitrogênio (A1, A4 e A7), ideal disponibilidade de nitrogênio (A3, 

A6 e A9) e inoculação com Azospirillum brasilense (A2, A5 e A8). 
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Figura 4. Discriminação e representatividade dos ambientes com baixa disponibilidade de 

nitrogênio (A1, A4 e A7), ideal disponibilidade de nitrogênio (A3, A6 e A9) e 

inoculação com Azospirillum brasilense (A2, A5 e A8) para a produtividade de 

grãos em híbridos experimentais de milho. 
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Figura 5. GGE Biplot representando o gráfico com os vetores dos ambientes com baixa 

disponibilidade de nitrogênio (A1, A4 e A7), ideal disponibilidade de nitrogênio 

(A3, A6 e A9) e inoculação com Azospirillum brasilense (A2, A5 e A8) para a 

produtividade de grãos em híbridos experimentais de milho. 
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Figura 6. GGE Biplot representando o ranking dos genótipos com base no desempenho em um ambiente específico, baixa disponibilidade de 

nitrogênio (A), ideal disponibilidade de nitrogênio (B) e inoculação com Azospirillum brasilense (C) para a produtividade de grãos 

em híbridos experimentais de milho.
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Figura 7. GGE Biplot representando o ranking dos genótipos com base no desempenho em um ambiente específico, baixa disponibilidade de 

nitrogênio (D), ideal disponibilidade de nitrogênio (E) e inoculação com Azospirillum brasilense (F) para a produtividade de grãos 

em híbridos experimentais de milho.
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Figura 8. GGE Biplot representando o ranking dos genótipos com base no desempenho em um ambiente específico, baixa disponibilidade de 

nitrogênio (G), ideal disponibilidade de nitrogênio (H) e inoculação com Azospirillum brasilense (I) para a produtividade de grãos 

em híbridos experimentais de milho. 


