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O milho é uma importante forrageira, devido ao alto potencial produtivo e valor nutricional, sendo 

conservado na forma de silagem para a alimentação de bovinos de leite e de corte. O objetivo foi 

avaliar híbridos experimentais de milho obtidos em cruzamentos dialélicos, quanto à produtividade 

de matéria verde (PMV) e produtividade de matéria seca (PMS) da forragem no ponto de 

ensilagem. Foram avaliados 30 híbridos experimentais do dialelo parcial entre 5 linhagens da 

população 29 (derivada do cruzamento Penta x P30F53) cruzadas com 6 linhagens da população 30 

(derivada do cruzamento P30P70 x Dow2B688), juntamente com as 11 linhagens genitoras e 8 

híbridos comerciais testemunhas, totalizando 49 tratamentos. Os experimentos foram semeados em 

outubro de 2014, no delineamento em látice triplo 7x7, totalizando 147 parcelas, em dois locais da 

região centro sul do Paraná: Rio Bonito do Iguaçu (RBI) e Guarapuava (GUA). As plantas de cada 

parcela foram cortadas a 0,20 m do solo, quando os grãos apresentavam ¾ da linha de leite. Os 

dados foram submetidos à análise de variância conjunta e as médias agrupadas pelo teste Scott 

Knott a 5% de probabilidade. O látice não foi eficiente e as análises foram realizadas em DBC. 

Houve diferenças significativos entre os genótipos, os ambientes e a interação genótipos x 

ambientes também foi significativa. Para PMV a média foi de 66 t ha
-1

 em GUA e de 46 t ha
-1

 em 

RBI. Em GUA 7 híbridos do dialelo e 2 híbridos comerciais formaram o grupo de maiores médias 

da PMV, diferindo significativamente dos demais genótipos, com destaque para o híbrido 29-

154/30-08. Em RBI, 25 híbridos experimentais e 5 híbridos comerciais formaram o grupo de 

maiores médias da PMV, com destaque para três híbrido experimentais que superaram 60,0 t ha
-1

. 

Quanto à PMS, 7 híbridos experimentais e 5 híbridos comerciais não diferiram dos demais 

genótipos pertencentes ao grupo de maiores PMS em GUA, destacando-se novamente o híbrido 29-

154/30-08, com PMS de 29,10 t ha
-1

. Em RBI o híbrido 29-154/30-08 ficou entre os que 

apresentaram maiores médias da PMS, com 21,59 t ha
-1

. Destacando o potencial do híbrido 29-

154/30-08. 
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