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Estima-se que, na safra 2014/15, no Brasil, foram plantados entre 800 e 1,2 milhões de hectares 

de milho para produção de silagem. Entre os principais fatores que afetam a qualidade da 

silagem, destacam-se: matéria seca ou úmida da silagem, tempo de enchimento do silo, 

compactação da silagem, tipo de silo, tamanho do corte e processamento do grão, método da 

retirada da silagem, abertura do silo, clima e o tipo de híbrido de milho. Assim, a escolha do 

híbrido ideal é muito importante na produção de silagem. Com isso, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar a variabilidade genotípica entre híbridos de milho destinados a produção de silagem para 

produção de massa verde e caracteres de planta. Para isso, na safra 2014/15, dose híbridos 

comercias de milho destinados a silagem e provenientes de diferentes empresas de sementes 

foram avaliados para os seguintes caracteres: produtividade de massa verde (MV, ton ha
-1

), 

altura de planta (AP, cm), altura de espiga (AE, cm), altura de espiga (AE, cm) e comprimento 

de espiga (CE, cm). Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro 

repetições. Cada parcela foi constituída de duas linhas de cinco metros de comprimento 

espaçadas em 0,80 m. No plantio, foi feita uma adubação de 400 kg ha 
-1 

do formulado NPK 08-

28-16. Em cobertura, quando as plantas tinham seis folhas completamente desenvolvidas, foram 

aplicados 400 kg ha
-1

 de 20-00-20. Os híbridos de milho apresentaram diferença significativa (p 

< 0,05) pelo teste F para todos avaliados. O coeficiente de determinação (H²) foi alto para todas 

as variáveis, inclusive para MV, com valor de 80,19% para esse caractere. A acurácia teve uma 

variação de 0,76 a 0,90, o que indica que houve uma boa precisão experimental. Após a 

realização da análise de variância, foi realizado a comparação entre as médias dos híbridos por 

meio do teste de Tukey. A média de MV foi de 51,86 ton ha
-1

 com destaque para os híbridos AG 

7098PRO2 (57,97 kg ha
-1

) e P3862H (57,12 kg ha
-1

) e o pior híbrido com MV de 43,25 foi o AG 

4051PRO. Os híbridos apresentaram altura de planta e espiga médias de 242 cm e 146 cm, 

respectivamente. E o híbrido AS 1573PRO apresentou maior AE, 156 cm, e segunda maior AP, 

entretanto foi o segundo menos produtivo em relação à produção de massa verde. Conclui-se que 

o híbrido mais produtivo para massa verde é o AG 7098PRO2 e, além disso, ele apresenta alta 

média para altura de espiga. 

Palavras-chaves: Zea mays L.; acurácia; silagem; ensaio. 

Apoio financeiro: Ao CNPq, CAPES, FAPEMIG e FUNARBE pelo suporte financeiro na 

realização dos experimentos. 


