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O milho doce (Zea mays var. saccharata) é considerado um produto hortícola, juntamente 

com o milho verde. No Brasil, a produção de milho doce é voltada para a indústria de 

conservas, sendo limitado o consumo “in natura”. É considerado um tipo especial de milho 

por possuir como característica os grãos com elevados teores de açucares e muito pouco 

amido no endosperma. Nos programas de melhoramento de milho o método topcross tem 

como objetivo avaliar o desempenho relativo de linhagens parcialmente endogâmicas em 

cruzamentos com testadores. A partir das avaliações são selecionadas as linhagens 

superiores e eliminado as inferiores. A obtenção de linhagens e o desenvolvimento de 

híbridos de milho doce adaptados aos diferentes ambientes são fundamentais para a 

expansão da cultura. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a produtividade 

de híbridos topcrosses de linhagens S3 de milho superdoce cruzadas com um testador de 

base genética estreita (híbrido Honey Sweeter). O experimento foi conduzido no campo 

experimental da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus CEDETEG, em 

Guarapuava-PR, foi semeado em 31de outubro de 2014. Foram avaliados 25 tratamentos, 

sendo 22 híbridos topcrosses e três testemunhas (híbrido Honey Sweeter, variedade 

BR400, híbrido Tecnoseed). O delineamento experimental foi em látice triplo 5x5, 

totalizando 75 parcelas. Os caracteres avaliados foram produtividade de espigas 

despalhadas (PED) e produtividade de grãos (PG). Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

Houve diferença significativa entre os genótipos tanto para PED como PG. As médias 

gerais de PED e PG foram 12.170,87 kg ha
-1

 e 7.763, 73 kg ha
-1

, respectivamente. Cinco 

genótipos foram superiores às testemunhas utilizadas, sendo estes os híbridos topcrosses 

D2-7 (PED = 16.317 e PG= 10.693 kg ha
-1

)
, 
D3-28 (PEG = 17.738 e PG = 11.977 kg ha

-1
) 

D4-08 (PED = 14.207 e PG = 9.684 kg ha
-1

), D4-53 (PEG = 15.489 e PG = 10.313 kg ha
-1

) 

e D5-24 (PED = 14.812 e PG = 9.331 kg ha
-1

), Dessa maneira, verificou-se que o método 

topcross permitiu inferir sobre linhagens promissoras para serem avançadas no programa 

de melhoramento de milho superdoce na UNICENTRO, com potencial genético para 

aumento de produtividade em combinações híbridas, com destaque para as cinco linhagens 

genitoras dos topcrosses de melhor desempenho. 
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