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O milho é uma excelente forrageira para produção de silagem, por apresentar elevado valor 

nutricional e teor energético, alta produtividade de matéria seca aliada à produção de grãos. Nos 

programas de melhoramento de milho o método topcross tem como objetivo avaliar o 

desempenho relativo de linhagens parcialmente endogâmicas, cruzando-as com um testador em 

comum. A partir das avaliações são selecionadas as linhagens promissoras e eliminadas as 

inferiores. O objetivo foi avaliar o rendimento forrageiro de topcrosses de linhagens S3 de milho 

cruzadas com um testador de base genética estreita em dois locais. Os experimentos foram 

conduzidos em Guarapuava-PR e Rio Bonito do Iguaçu-PR. Foram avaliados 49 tratamentos em 

látice simples 7x7, sendo 45 híbridos topcrosses de linhagens S3 (originadas do híbrido comercial 

AS1572) com uma linhagem elite (testador), mais 4 testemunhas (uma mistura de linhagens, uma 

linhagem elite, e os híbridos AG8025PRO e AS1572PRO). Os experimentos foram semeados em 

5/10 e 18/10 de 2014 em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, respectivamente. Foram avaliadas 

a produtividade de massa verde (PMV), produtividade de massa seca (PMS) e porcentagem de 

matéria seca (MS) da forragem no ponto de ensilagem (com os grãos em ¾ da linha de leite). O 

látice não foi eficiente e a ANAVA conjunta foi realizada em DBC. Houve diferença 

significativa entre os genótipos para MS e PMS. Para PMV houve diferença significativa entre 

os genótipos apenas em Guarapuava. A interação ‘genótipos x ambientes’ foi significativa para 

PMV e PMS. As médias da MS foram de 30,78% em Guarapuava e 34,45% em Rio Bonito do 

Iguaçu e a maioria dos genótipos apresentou valores dentro do recomendado para o ponto de 

corte para ensilagem. 45 genótipos formaram o grupo de maiores médias de PMV, com média 

geral de 70,99 t ha
-1

, no entanto em Rio Bonito do Iguaçu a média foi 51,16 t ha
-1

 e não houve 

diferença significativa entre os genótipos. Foram agrupados 18 genótipos como superiores na 

PMS, com médias de 21,77 t ha
-1

 em Guarapuava e 17,68 t ha
-1

 em Rio Bonito do Iguaçu. 

Considerando as características em conjunto, além dos dois híbridos comerciais, outros 4 

híbridos topcrosses superaram os demais. O topcross permitiu inferir sobre linhagens 

promissoras para serem avançadas no programa de melhoramento, que apresentaram potencial 

genético para produção de silagem em combinações híbridas, com destaque para 4 genótipos. 

Posteriormente serão realizadas as análises bromatológica dos genótipos para avaliação da 

qualidade da forragem. 

Palavras-chave: Zea mays; linhagens parcialmente endogâmicas; produtividade de massa seca. 

Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FINEP e Fundação Araucária. 


