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La motivació amplia que justifica aquest 
treball és la consecució a llarg termini d'un 
híbrid semiexotic de blat de moro, per a la 
seva utilització específicament farratgera, 
de cicle Ilarg, que s'adapti a les condicions 
climatiques de la conca nord de la Mediter- 
rania. 

Fins ara, els esforcos per a la consecu- 
ció d'aquest híbrid específic han estat pocs, 
tot i que sem bla ja ampliament acceptat que 
el blat de morofarratger ha de tenir un ideo- 
tipus diferent del blat de moro gra (en les 
nostres condicions, les característiques 
més destacables podrien ser el cicle Ilarg, 
un gran desenvolupament de la planta i I'e- 
levada producció de gra), degut probable- 
mental fet que als pai'sos on es concentra la 
producció de blat de moro farratger no és 
possible el conreu de cicles Ilargs perla limi- 
tació climatica i perque, atesa I'estreta base 
genetica del grup de materials dels quals 
s'han obtingut els híbrids gra i les caracte- 
rístiques seleccionades, difícilment es tro- 
bara en ells una variabilitat genetica sufi- 
cient pels caracters farratgers esmentats. 

El material exotic tropical ETO, de cicle 
molt Ilarg, es va utilitzar com a font de gens 
per aportar desenvolupament de la part 
vegetativa i allargament del cicle. Els as- 
pectes més conflictius són la seva adapta- 
ció, aconseguida creuant-lo amb un mate- 

rial adaptat, I'híbrid comercial P-3186 i de 
cicle més curt, i la depuració dels gens des- 
favorables, superable mitjancant un pro- 
grama de selecció iniciat pel caracter pro- 
ducció de la fracció espiga i absencia de 
carbó (Ustilago maydis) sobre les genera- 
cions semiexotiques. 

Dels resultats obtinguts destacaríern: 
1) Les poblacions semiexotiques madu- 

ren suficientment per a farratge (collita al 
40% d'humitat al gra); presenten I'inconve- 
nient d'una elevada infecció de carbó i una 
elevada inserció de I'espiga que afavoreix 
I'ajagut d'arrel; són prou estabilitzades i es 
confirma el seu bon comportament apte per 
a farratge. 

2) Una resposta a la selecció per a la 
producció de la fracció espiga de 18,73 g/ 
planta, estimant-se I'heretabilitat realitzada 
en 0,45, un elevat valor que permet pensar 
que es pot augmentar encara més la pro- 
ducció de gra als materials semiexotics, i te- 
nint en compte que, tal com ens proposa- 
vem, el material exotic ha aportat el seu 
gran desenvolupament vegetatiu reforqant 
la producció de farratge total, la utilització 
dels materials semiexotics com a punt de 
partida per a I'obtenció de blat de moro far- 
ratger de cicle llarg sembla un procedirnent 
no solament viable, sinó fins i tot promete- 
dor. 
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